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براي بهبود حال صنعت دريايي گام برداريم
فرارسيدن سال نو و بهار طبيعت، نماد و نشانه اي از فرصت 
نو شدن، دگرگون شدن و بهتر شدن است. مضمون و محتواي 
دعايي که در هنگام تحويل س��ال مي خوانيم، نيز همين است. 
تحوي��ل و تحولي که از درگاه الهي مي خواهيم تا قلوب و حال 
تک تک ما را شامل شود. اما تغيير و تحول صرفا نبايد محدود 
به فرد ش��ود؛ جامعه و نهاده��ا و بخش هاي آن نيز موضوع 
تحول اند. جامعه دريايي نيز بعنوان بخشي از جامعه نيازمند 
تغيير و تحول براي بهبود حال و شرايط خويش است. حال و 
شرايطي که در بخش هاي مختلف آن در سايه چندگانگي هاي 
ساختاري، فقدان استراتژي، بي توجهي يا کم توجهي نهاد دولت،  
تحريم هاي گس��ترده س��ال هاي اخير، محدوديت هاي مالي و 
مشکالت اقتصادي عمومي کشور و چالش هايي که از سوي 
ارگان هاي مختلف متوجه مجموع��ه فعاليت هاي صنعتي در 

کشور است؛ چندان مناسب و مساعد نيست.
در اين ميان، در حال حاضر صنايع س��اخت و تعمير کشتي 
کشور به دليل اقدامات بدون برنامه انجام گرفته طي سال هاي 
اخير، در نامناس��ب ترين و خطيرترين ش��رايط خود پس از 
انقالب اس��المي به س��ر مي برند. ش��رکت صنعتي دريايي 
اي��ران )صدرا( به دلي��ل واگذاري غيراصول��ي آن به بخش 
خصوصي غيرمتخصص، در مس��ير برچيده ش��دن است. 
مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل )ايزوايکو( نيز بعنوان 
قطب اصلي صنايع س��اخت و تعمير کشتي به دليل واگذاري 
آن جهت رد ديون دولت در شرايط بالتکليفي قرار داشت که 
خوشبختانه، بنا به گفته وزير محترم صنعت، معدن و تجارت 

در حال خروج از اين وضعيت است.
اين در حالي است که شرکت صدرا با بيش از 50 سال تجربه 
در طراحي و ساخت سکوي عظيم حفاري اميرکبير، کشتي هاي 
پيشرفته پشتيباني سکوها، کشتي هاي افراماکس و ده ها پروژه 
ديگر و همچنين شرکت ايزوايکو با انجام پروژه هاي طراحي و 
ساخت کشتي هاي اقيانوس پيماي کانتينربر اثبات کرده اند که 
بعنوان  اصلي ترين مراکز  ساخت کشتي و سازه هاي دريايي 
مي توانند با برنامه ريزي صحيح و بر اساس نياز بازار کشور، 

نقش تعيين کننده اي را در رشد اقتصادي کشور  ايفا کنند.
برخالف اظهاراتي که مزيت ساخت کش��تي در داخل را زير 
سؤال مي برد؛ بررسي هاي انجام گرفته بيانگر شرايط پراميد 
بازار کش��ور در بخش صنايع ساخت و تعمير کشتي است و 
مي توان با برنامه ريزي اصولي، شرکت هاي ايزوايکو و صدرا 

)و س��اير صنايع کشتي سازي ريز و درش��ت کشور( را در 
راستاي تبديل آنها به موتورهاي مولد اقتصادي کشور هدايت 
کرد. اين روش اولين بار توس��ط کش��ور ژاپن و به دنبال آن 
توس��ط کش��ورهاي کره جنوبي و چين انجام شد و در حال 
حاضر توسط کش��ورهايي نظير فيليپين، برزيل، هندوستان، 
ترکي��ه و ويتنام با موفقي��ت در حال انجام اس��ت، بطوريکه 
س��هم کشورهاي در حال توسعه از صادرات کشتي در سال 
2009 ميالدي با ارزش 90 ميليارد دالر، تقريبا دو برابر سهم 

کشورهاي پيشرفته بوده است.
بررسي ظرفيت بازار 5 س��ال آينده صنايع ساخت کشتي و 
سازه هاي شناور در کشور بيانگر ارزش بازار حدود 5 ميليارد 
دالري محصوالت اين صنايع در کشور است که طبيعتا با در 
نظر گرفتن مجموع پروژه هاي فراساحل نفت و گاز و همچنين 
تعمي��رات و خدمات صنعتي مرتبط، اي��ن مبلغ به بيش از 15 

ميليارد دالر براي 5 سال آينده خواهد رسيد.
نرخ دستمزد نيروي انس��اني در کارخانجات صنايع دريايي 
کش��ور حدود 3 دالر در ازاي هر ساعت است و در مقايسه با 
هزينه دستمزد در کشور چين 4.2 دالر، کره جنوبي 28 دالر و 
کشورهاي اروپايي 33 دالر از مزيت رقابتي بااليي برخوردار 
اس��ت. براين اساس، شرايط اش��تغال مستقيم ساليانه حدود 
يکصد هزار نفر فراهم بوده و با در نظر گرفتن ايجاد 5 شغل 
غيرمس��تقيم در ازاي هر شغل مستقيم مي توان انتظار داشت 
که بازار فوق براي کش��ور تا سقف ساليانه 500 هزار نفر در 

صنايع جانبي مرتبط با پروژه هاي دريايي ايجاد اشتغال کند.
با توجه به اين موارد، به نظر مي رسد اولين گام براي بهبود 
حال صنع��ت دريايي خروج صنايع عمده کشتي س��ازي از 
شرايط رکود، بحران و بالتکليفي و در مرحله بعد، اقدام جدي 
در جهت سازماندهي اين صنايع و طراحي برنامه هاي مناسب 
جهت تعريف و تثبيت بازار کار داخلي اس��ت. خوشبختانه، 
اخيرا اقدامات مثبتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دستور کار قرار کار قرار گرفته و رييس جمهوري هم در 
س��فر اخير خود به هرمزگان بر اهميت و ضرورت توسعه 
فعاليت هاي کشتي سازي تأکيد کرده اند که اميد است نشانه ها 
و نتايج عملي اتخاذ اين تدابير و سياست ها با تدوين و اجراي 
برنامه هاي مناسب حمايتي و پشتيباني از صنايع استراتژيک 
درياي��ي بروز ياب��د و براي فعاالن اين صنع��ت، ملموس و 

محسوس شود.

سـرمقـاله
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تغيير استراتژي انجمن؟
مديران عامل شرکت هاي عضو

 خواستار افزايش تاثيرگذاري فعاليت هاي انجمن هستند

 گزارشي از اظهارات مديران شرکت ها و فعاالن دريايي در جلسه مشترک با هيات مديره



تهيه فهرست قوانين مورد نياز صنايع دريايي 
کارشناس امور دريايي وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
ارائه قوانين مورد نياز صنايع دريايي کش��ور از سوي اين 
وزارتخانه به انجمن مهندسي دريايي ايران خبر داد. مهران 
کيانپور با اش��اره به جلسات اخير هيأت مديره انجمن با 
مس��ؤوالن وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گفت: يکي 
از نتايج جلس��ات آن بود که قوانيني که صنايع دريايي کشور براي بهبود 
فعاليت هاي خود مي توانند به آن اتکاء کنند؛ در اختيار انجمن قرار دهيم. 
وي افزود: در اين جهت، کار به روز رساني قوانين مورد نياز در حال انجام 
است که به زودي در اختيار انجمن قرار خواهد گرفت. اين کارشناس وزارت 
صنعت، معدن و تجارت همچنين اعالم کرد: اين وزارتخانه مکاتباتي را براي 
دريافت نيازهاي وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف دولتي در زمينه شناور 
و س��ازه هاي دريايي انجام داده اس��ت که با جمع بندي و نهايي شدن آن، 

مي توان بازار کار صنايع دريايي را فعال تر کرد.

نيازمند يک اتفاق اميدبخش هرچند کوچک هستيم
کارش��ناس صنايع دريايي سازمان گس��ترش و نوسازي 
صناي��ع ايران )ايدرو( تأکيد کرد: هي��چ ارگان دريايي در 
کش��ور به تنهايي نمي تواند کاري از پيش ببرد و ما نياز 
به همگرايي و هم افزايي داريم. محمدرضا حسيني اظهار 
داشت: انجمن طي سال هاي گذشته توسعه کمي مناسبي 
داش��ته و در همه حوزه ها و عرصه هاي مرتبط با دريا حضور دارد؛ اما براي 
تأثيرگذار ش��دن اين فعاليت ها، نيازمند توسعه کيفي انجمن هستيم. وي 
با بيان اينکه »فعاليت کميته هاي تخصصي انجمن مهندسي دريايي ايران 
نتيجه ملموسي در بر ندارد«، دليل اين امر را فقدان برنامه مشخص و عدم 
حضور مستمر افراد متخصص در جلسات دانست و گفت: اين کميته ها با 
ساختار فعلي به نتيجه نخواهد رسيد. حسيني انتظار ديگر از انجمن را انسجام 
و يکپارچه سازي مطالعات دريايي دانست و تصريح کرد: اآلن هر وزارتخانه 
مرتبط با دريا با صرف هزينه و زمان، مطالعاتي براي خود انجام مي دهد که 
اين مطالعات هم راستا و هم افزا هم نيست. اين کارشناس دريايي با بيان اينکه 
»جامعه دريايي کشور در شرايط کنوني نيازمند يک اتفاق اميدبخش هرچند 
کوچک است«، گفت: انجمن براي دستيابي به اين هدف، بايد از نشست ها و 
همايش هاي گسترده با موضوعات متنوع فاصله بگيرد و نشست هايي کوچک 

اما کارآمد را با حضور افراد متخصص برگزار کند.

دفاع از صدرا و ايزوايکو نشانه بارز استقالل انجمن است
مهندس حسن رضا صفري  که در زمان برگزاري اين نشست رياست 
هيات مديره انجمن را بر عهده داشت، گفت: اگر پيگيري هاي اين 
انجمن نبود؛ مديران جديد شرکت صدرا تاکنون اين مجموعه مهم 
دريايي را حراج و به هتل تبديل کرده بودند. حسن رضا صفري در 
نشست مديران شرکت هاي عضو انجمن مهندسي دريايي ايران که 
به ميزباني س��ازمان صنايع دريايي برگزار شد؛ در پاسخ به برخي 
انتقادها از عملکرد انجمن مهندسي دريايي ايران تأکيد کرد: دفاع از دو مجموعه بزرگ 
کشتي سازي کشور يعني صدرا و ايزوايکو، دستاورد مهم انجمن در يکسال اخير و نشانه 
بارز استقالل آن بوده است. وي توضيح داد: مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران 
)ايزوايکو( در قالب رد ديون و در اقدامي غيرکارشناس��ي از وزارت صنايع به يک بخش 
دولتي ديگر )وزارت دفاع( واگذار شده بود که با پيگيري هاي جدي انجمن و مکاتبات 
انجام شده با مقام معظم رهبري و ديگر مسؤوالن، اين امر منتفي شد. رييس سابق انجمن 
همچنين با انتقاد از وضعيت شرکت صنعتي دريايي ايران )صدرا( تصريح کرد: قرارگاه 
خاتم عليرغم ادعايي که براي حمايت از صنايع دريايي داشت، صدرا را با معامله اي مبهم 
ب��ه يک بخش خصوصي فاقد اهليت و تخص��ص الزم واگذار و عمال آن را رها کرد. وي 
با تأکيد بر اينکه »مجموعه مکاتبات و پيگيري هاي انجمن مهندسي دريايي ايران باعث 
شد تا واگذاري صدرا تبديل به يک موضوع روز شود و رسانه ها به آن بپردازند«، گفت: 
واگذاري صدرا به بخش خصوصي غيرمرتبط ضربات شديدي به اين شرکت وارد کرده 
است؛ بطوري که تاکنون بيش از 40 درصد متخصصان آن اخراج و يا مستعفي شده اند. 
صفري با بيان اينکه »مديران جديد صدرا در ابتداي کار آمده بودند تا اين مجموعه را 
حراج و کاربري آن را به هتل داري تبديل کنند«، افزود: با مکاتبات انجمن، آنها از اين 
موضع عقب نشستند؛ تا جايي که اآلن با دولت وارد مذاکره شده اند و آمادگي دارند در 
صورت افزايش سقف قراردادها، پروژه هاي ساخت کشتي را ادامه دهند. وي همچنين 
با اشاره به پيگيري هاي انجمن مهندسي دريايي ايران براي تعامل جدي تر با شورايعالي 
صنايع دريايي گفت: در اين جهت و پس از چندين جلسه، مسؤول دبيرخانه شورايعالي 
صنايع دريايي پذيرفت تا به هيأت مديره انجمن بپيوندد؛ اما اين امر هم منجر به تغيير 
خاصي در روند فعاليت هاي دبيرخانه نشده است. رييس سابق  انجمن در مورد انتقادهاي 
اعضاء از ثمربخشي اندک فعاليت کميته هاي تخصصي نيز گفت: کميته ها جدي خواهند 
شد، اگر خود شرکت ها و مراکز دريايي آن را جدي بگيرند و انجمن جدي تر خواهد شد، 
اگر خودمان آن را جدي تر بگيريم؛ در حاليکه بسياري از شرکت ها در جلسات کميته ها 
مشارکت ندارند و يا افراد غيرمؤثر و کارشناسان رده پايين را به جلسات مي فرستند. وي 
همچنين با اشاره به مکاتبات و جلسات هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران با 
رييس جمهور، معاون اول، وزراي راه، دفاع، جهادکشاورزي، نفت و صنعت، قائم مقام وزير 
صنعت، مديرعامل سازمان بنادر و... طي چند ماه گذشته پرسيد: کدام انجمن غيردولتي 
کشور از زمان تشکيل دولت يازدهم اين حجم مکاتبه و جلسه را براي پيگيري مسايل 
حوزه تخصصي خود داشته است؟ صفري همچنين با اشاره به اينکه »انجمن طي دو سال 
گذشته رتبه چهارم انجمن هاي علمي کشور و رتبه سوم انجمن هاي فني-مهندسي را از 
ميان حدود 300 انجمن در اختيار داشته است«، اين امر را نتيجه فعاليت هاي گسترده 
انجمن در حوزه هاي علمي و تخصصي دانست. رييس انجمن همچنين ارتباط اين انجمن 
با سازمان بنادر و دريانوردي از زمان روي کار آمدن محمد سعيدنژاد، مديرعامل جديد اين 
سازمان، »بسيار خوب« توصيف کرد و افزود: در جلسه اخير هيأت مديره انجمن با آقاي 
سعيدنژاد، انجمن به عضويت کارگروه مشورتي سازمان بنادر و دريانوردي درآمد که از اين 
طريق، مي توان هر دو هفته يکبار مسايل مورد توجه اعضاء را به مديرعامل اين سازمان 
منتقل کرد. وي به تشکيل کارگروه صنايع دريايي و تأمين مالي در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اشاره کرد و گفت: از طريق اين کارگروه، قوانين حمايتي الزم از صنايع دريايي 
که قبال کمتر به آن توجه داشتيم؛ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. صفري همچنين با 
اشاره به تشکيل اولين کميته استاني انجمن مهنسي دريايي ايران در هرمزگان و برگزاري 
نشس��ت آن با حضور استاندار هرمزگان تأکيد کرد: کميته هاي استاني مي تواند زمينه 
جمع آوري بهتر اطالعات و نزديک تر شدن انجمن به صنايع فعال در استان ها و مناطق 

ساحلي را فراهم آورد.

 کارشناس امور دریایي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

کارشناس صنایع دریایي ایدرو:

رئيس سابق هيات مدیره انجمن :

صنايع دريايي استراتژي ندارد
يک کارشناس شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت مهمترين 
مشکل صنايع دريايي کشور را فقدان استراتژي مشخص 
دانس��ت. سعيد علي اکبري در نشس��ت اعضاي حقوقي 
انجمن مهندس��ي دريايي ايران با بي��ان اينکه »وضعيت 
صنعت دريايي کشور در شأن ايران نيست«، افزود: مشکل 
اصلي اين صنعت مانند بسياري ديگر از صنايع کشور، فقدان استراتژي و برنامه 
بلندمدت است. وي يادآور شد: صنايع دريايي حتي از سند چشم انداز بيست 

ساله کشور هم کنار گذاشته شد.

کارشناس شرکت سرمایه گذاري صنعت نفت:
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چالش هاي ناشي از تحريم کاهش يابد
مديرعامل شرکت بامتير کيش گفت: طي يکسال گذشته 
يک تا دو ميليون يورو تجهيزات دريايي به کش��ور وارد 
کرده اي��م؛ اما ب��ه دليل تحريم هاي بانکي ب��ه پول خود 
نرس��يده ايم. حميد ارش��دي افزود: شرکت هاي کوچک 
بخش خصوصي به دليل تحريم هاي اخير به منابع مالي 
خود دست نيافته اند و تحت فشارهاي کمرشکن قرار دارند. وي با بيان اينکه 
»براي سرپا ماندن ناچار از دريافت وام هاي بانکي شده ايم«، ابراز اميدواري 
کرد با روي کار آمدن دولت جديد، مناسبات سياسي کشور به شرايط قبل 
بازگردد و چالش هاي ناشي از تحريم کاهش يابد. ارشدي تأکيد کرد: بدون 

توسعه سياسي صنايع دريايي ما جايگاهي در منطقه نخواهد داشت.

سازماندهي براي حضور در بازار کشورهاي همسايه
مديرعامل گروه مديريت و مهندسي بهين طرح آپادانا از 
انجمن مهندسي دريايي ايران خواست بخشي را تقويت 
بخش خدمات فني و مهندسي و صادرات آن ايجاد کند. 
مهرداد غفوريان توضيح داد: با توجه به مش��کالت مالي 
کشور و گشايش اندکي که در حوزه روابط خارجي بوجود 
آمده، بايد به فکر بازار کشورهاي همسايه باشيم. وي با بيان اينکه »انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران بايد ش��رکت ها را براي حضور در بازار کشورهاي 
همس��ايه س��ازماندهي کند«، گفت: در اين صورت، رکود مهلک فعلي در 
صنايع دريايي تا حدي جبران خواهد ش��د. مديرعام��ل گروه مديريت و 
مهندسي بهين طرح آپادانا با اشاره به تجربه اين شرکت در اين زمينه اعالم 
کرد: پس از يکسال پيگيري در بازار کشور عمان، توانستيم قرارداد مطالعات 

رسوب را با شيالت اين کشور منعقد کنيم.

پيمانکاران فراساحل تحت فشار هستند 
مديرعامل شرکت توسعه سازه  هاي دريايي تسديد گفت: 
در حال حاضر فشار زيادي بر شرکت هاي پيمانکاري در 
بخش دريا و فراس��احل وجود دارد که عمده آن ناشي از 
خودتحريمي هاست. امين پناهي افزود: چشم پيمانکاران 
چه از نظر دريافت سفارش کار و چه تأمين منابع مالي به 
دست کارفرمايان است؛ اما در حال حاضر در پروژه هاي فراساحلي، با واگذاري 
کل پروژه هاي عمده به چند شرکت دولتي و شبه دولتي نه کار درست توزيع 
مي ش��ود و نه در کارهاي خردتر که به س��اير پيمانکاران سپرده شده، پول 
داده مي شود. وي با بيان اينکه »بيشترين فشار از ناحيه خودتحريمي هاي 
داخل��ي از طرف بانک، گم��رک، دارايي و... متوجه پيمانکاران مي ش��ود«، 
گفت: متأسفانه اقدامات انجمن مهندسي دريايي ايران و فراکسيون دريايي 
مجلس هم دس��تاورد عملي براي پيمانکاران در بر نداشته است. پناهي با 
تأکيد بر اينکه »خروجي فعاليت هاي انجمن مهندسي دريايي ايران بايد براي 
شرکت ها و سازمان هاي دريايي ملموس باشد«، افزود: در اين صورت است 
که شرکت هاي مختلف براي مشارکت در فعاليت ها و جلسات انگيزه الزم را 

خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت بامتير کيش:

مدیرعامل گروه بهين طرح آپادانا خواستار شد:

مدیرعامل شرکت توسعه سازه  هاي دریایي تسدید:

شورايعالي صنايع دريايي از امور دريايي دست بکشد
مشاور شرکت ملي نفتکش ايران گفت: همواره از شورايعالي 
صنايع دريايي خواس��ته ايم تا از ورود به حوزه فعاليت ها و 
امور دريايي دست بکشد و به صنعت کشتي سازي بپردازد. 
کاپيتان محمد سميعي افزود: مدت اجراي قانون توسعه 
و حمايت از صنايع دريايي 10 س��ال بود که 5 س��ال آن 
گذشته؛ اما اقدامي در جهت تحقق اهداف آن شاهد نيستيم. وي با بيان اينکه 
»اين قانون براي اجرايي شدن بايد کاناليزه مي شد«، تصريح کرد: شورايعالي 
صنايع دريايي به جاي اين کار، از ابتدا تالش کرده در همه حوزه هاي دريايي 
دخالت کند و در نتيجه، اثربخشي فعاليت هاي آن ديده نمي شود. سميعي 
افزود: ما همواره از ش��ورايعالي صنايع دريايي خواسته ايم از مداخله در امور 
دريايي دس��ت بکشد و بر حوزه س��اخت و بويژه تعميرات کشتي و شناور 
متمرکز شوند. وي با تأکيد بر اينکه »کشتي سازان ايران بايد فعال و کارآمد 
شوند«، يادآور شد: شرکت ملي نفتکش ايران عليرغم سفارش هاي خود به 
سازندگان داخلي، هنوز نتوانسته يک فروند را هم به آب بياندازد. وي با بيان 
اينکه »علت تأخير ساخت کشتي در کشور صرفا تأمين تجهيزات نيست«، 
افزود: شورايعالي صنايع دريايي بايد به ريشه هاي بدقولي و عدم اجراي تعهدات 
توسط کشتي سازان بپردازد و آنها را رفع کند؛ بدقولي هايي که هزينه بااليي 
را براي مالکان کش��تي در بر داشته است. مشاور شرکت ملي نفتکش ايران 
همچنين با تأکيد بر حمايت اين ش��رکت از فعاليت هاي انجمن مهندسي 
دريايي ايران و حضور نمايندگان آن در کميته هاي تخصصي انجمن گفت: 
انجمن مهندسي دريايي ايران بعنوان نماينده جامعه دريايي بايد در شورايعالي 
صنايع دريايي حق رأي داشته باشد؛ نه آنکه صرفا بعنوان عضو ناظر و مشاور 
در جلسه حضور يابد. سميعي همچنين با تأکيد بر ضرورت توجه به اوراق 
کشتي در کشور، آن را »صنعتي سودده و پايه گذار ساخت کشتي« خواند و 
يادآور شد: شرکت ملي نفتکش 15 سال قبل و اتحاديه مالکان کشتي ايران 5 
سال قبل درخواست هاي خود را براي ايجاد ياردهاي اوراق کشتي در جنوب 
کش��ور ارائه کردند؛ اما اين اقدام با مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست 
متوقف شده است. وي همچنين با تأکيد بر ضرورت ايجاد وزارت درياداري در 
کشور گفت: براي دستيابي به اين هدف، همه بخش هاي جامعه دريايي بايد 
منسجم عمل کنند؛ در حاليکه اآلن اين انسجام را نداريم و هر بخش، راه خود 
را مي رود. وي همچنين خواستار تجميع نمايشگاه هاي دريايي شد و از انجمن 
مهندسي دريايي ايران خواست تا با مذاکره با سازمان بنادر و ديگر ارگان هاي 
دريايي، نمايشگاه هاي موجود را در يک نمايشگاه با زمان ثابت تجميع کنند تا 

در تقويم بين المللي رويدادهاي دريايي نيز ثبت شود.

مشاور شرکت ملي نفتکش ایران:

انجمن کميته صادراتي تشکيل دهد 
مدير گروه صادرات س��ازمان صناي��ع دريايي گفت: انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران براي حمايت از سازندگان و تأمين 
کنندگان تجهيزات، نسبت به ايجاد کميته صادرات اقدام کند 
و در اين جهت، با اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت وارد 
همکاري شود. امير سمواتيان همچنين خواستار ايجاد کارگروه 
نمايش��گاه هاي داخل و خارج از کشور از سوي انجمن و تجميع نمايشگاه هاي 
داخلي شد. ايجاد کارگروه سرمايه گذاري با بانک هاي داخل و خارج از کشور براي 
ساخت شناور و کارگروه يا کميته الگوبرداري از کشورهاي صاحب صنعت دريايي 

و تطبيق آن با ويژگي هاي بومي ايران از ديگر پيشنهادهاي وي بود.

مدیر گروه صادرات سازمان صنایع دریایي:

Marine Engineering
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مناطق آزاد تعميرات کشتي در کشور ايجاد شود 
مديرعامل ش��رکت کش��تيراني و حمل ونقل بين المللي 
آراباختر گفت: با توجه به رويکرد دولت يازدهم در توسعه 
مناطق ويژه، بايد در اين دوره مناطق آزاد تعميرات شناور 
و سازه هاي دريايي در کشور ايجاد شود. مسعود پل مه با 
بيان اينکه »يکي از بخش هاي مهم صنايع دريايي حوزه 
تعميرات اس��ت«، افزود: در حال حاضر، برنامه مشخصي در مورد تعداد 
ش��ناورهاي مورد نياز ساالنه در کشور و نقشه راهي براي صنايع دريايي 
وجود ندارد. وي با طرح اين پرسش که »چقدر به حوزه تعميرات شناور 
توجه کرده ايم؟«،  يادآور شد: اين در حالي است که در کشور امارات عربي 
متحده و فقط در دبي، س��ه منطقه ويژه تعميرات کشتي وجود دارد. پل 
مه با بيان اينکه »تعمير کش��تي گردش مالي بسيار بااليي دارد«، گفت: 
با توجه به رويکرد دولت جديد در توس��عه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، 
بايد در اين دوره مناطق اختصاصي آزاد تعميرات کشتي ايجاد شود. عضو 
هيأت مديره انجمن کش��تيراني و خدمات وابسته افزود: با توجه به نياز 
کش��ور به ياردهاي تعميراتي، توجه به بخش تعميرات مي تواند منجر به 
احياي صنايع دريايي ايران شود. وي همچنين با اشاره به برگزاري چندين 
همايش و نمايشگاه دريايي در طول سال تصريح کرد: برگزاري رويدادهاي 
متعدد دريايي هزينه هاي مالي و انس��اني براي ش��رکت ها در بر دارد و از 
اين رو، انجمن مهندس��ي دريايي ايران بايد به س��مت تمرکز و تجميع 

همايش ها و نمايشگاه ها حرکت کند.

تنها راه نجات ايجاد وزارت درياداري است 
مديرعامل شرکت خدمات دريايي دلفين با تأکيد بر اينکه 
»تنها راه نجات صنعت دريايي ايران ايجاد وزارت درياداري 
است«، گفت: همه فعاالن دريايي کشور بايد تمام ظرفيت 
و ارتباطات خود را به کار بگيرند و از اين خواست مشترک 
کوتاه نيايند. کاپيتان عبداهلل ناييني افزود: قبل از انقالب 
پروژه ايجاد وزارت درياداري از سوي نيروي دريايي مطرح و تا حد زيادي پيش 
رفته و در سازمان برنامه و بودجه بررسي شده بود؛ اما با پيروزي انقالب اين 
اقدام متوقف شد. وي تصريح کرد: کل فعاليت هاي دريايي کشور با استفاده 
از 100 کارشناس باتجربه و متمرکز از طريق وزارت درياداري قابل مديريت 
است. ناييني با بيان اينکه »تشکيل وزارت درياداري مانع از آن مي شود که 
هر ارگاني براي خود ش��ناور بخرد و وارد کند و س��از خود را بزند«، افزود: به 
همين جهت، ارگان هاي مهم دريايي از قبيل شيالت، سازمان بنادر، کشتيراني 
جمهوري اسالمي و نفتکش طي چند سال گذشته مقابل ايده تشکيل اين 
وزارتخانه ايس��تاده اند. اين پيشکسوت دريايي تصريح کرد: تا زماني که ايده 
تشکيل وزارت درياداري را پيش نبريم، نمي توانيم بر پراکندگي هاي موجود 
ميان ارگان هاي دريايي غالب شويم. وي با بيان اينکه »مديران و کارشناسان 
سازمان هاي دولتي دلسوز بخش دريايي نيستند و هر يک بعد از پايان دوره 
مسؤوليت خود از اين حوزه کنار مي روند«، گفت: اين فعاالن دريايي هستند 
که بايد براي آينده و سرنوشت خود تصميم بگيرند و از يارانه بازي و گداصفتي 
در قبال ارگان هاي دولتي دست بردارند. ناييني افزود: بخش دريايي بزرگترين 
جامعه فني-تخصصي-اقتصادي کشور است؛ اما از اقدام براي احقاق حق خود 
مي ترسيم. در حاليکه ما حق ويژه اي نمي خواهيم و صرفا به دنبال ساماندهي 
بخش دريا براي خدمت به کشور هستيم. مديرعامل شرکت خدمات دريايي 
دلفين با بيان اينکه »انجمن مهندسي دريايي ايران صرفا محلي براي جمع 
شدن و طرح گاليه هاست«، تأکيد کرد: اگر واقعا مي خواهيم به نتيجه برسيم؛ 

بايد همگي متحد در جهت ايجاد وزارت درياداري گام برداريم.

مدیرعامل شرکت کشتيراني و حمل ونقل بين المللي آراباختر:

مدیرعامل شرکت خدمات دریایي دلفين:

در آستانه تعطيلي هستيم
مديرعامل شناورس��ازان کارون با بي��ان اينکه »از حرف 
زدن و نتيجه نگرفتن خسته شده ايم«، اعالم کرد: بعنوان 
بزرگترين کشتي سازي بخش خصوصي کشور در آستانه 
تعطيل قرار داريم. محمود راستکار اظهار داشت: اگر قرار 
باش��د صنعت دريايي پابرجا بماند، بايد کارهايي فراتر از 
آنچه تاکنون از سوي انجمن و جامعه دريايي صورت گرفته؛ انجام گيرد. وي 
با بيان اينکه »کارهاي انجمن را رصد مي کنيم و آن را انجمني فعال و پيگير 
مي دانيم«، درعين حال افزود: اين فعاليت ها نتيجه الزم را در بر نداشته و 
بايد راهکارهاي جديدي ب��راي حمايت از صنايع دريايي در پيش گرفت. 
مديرعامل شناورسازان کارون با بيان اينکه »اين شرکت بنا بر تأييد وزارت 
صنايع بزرگترين مجموعه کشتي سازي بخش خصوصي کشور محسوب 
مي ش��ود«، تصريح کرد: با ادامه روند مشکالت موجود، در آستانه تعطيلي 
قرار گرفته ايم. راستکار در پايان تصريح کرد: اگر قرار باشد کاري در صنعت 
دريايي شود؛ بايد از موضع انفعالي خارج شويم و براي احقاق حقوق خود، 

يقه بگيريم.

مدیرعامل شناورسازان کارون:

انجمن آينده نگري داشته باشد 
مس��ؤول دفتر درياي��ي مرکز همکاري ه��اي فن آوري 
و نوآوري رياس��ت  جمهوري گفت: انجمن مهندس��ي 
دريايي ايران و ديگر ارگان هاي دريايي کش��ور بايد در 
جهت آينده نگري و پيش بيني تحوالت حرکت کنند. 
حس��ن قمشي افزود: يکي از عوامل تأثيرگذاري اندک 
انجمن در تحوالت دريايي، برخورد انفعالي و واکنشي آن به رويدادهاست. 
وي توضيح داد: در ابتداي تأس��يس انجمن مهندسي دريايي ايران، اين 
انجمن فعاالنه در همه جريانات دريايي کش��ور حضور داش��ت و آينده 
را مي س��اخت؛ که تدوين و تصويب قانون توس��عه و حمايت از صنايع 
دريايي، پيگيري ايجاد صندوق صنايع دريايي و تش��کيل فراکس��يون 
دريايي مجلس از جمله دس��تاوردهاي آن مقطع بود. اين کارش��ناس 
دريايي با بيان اينکه »عملکرد انجمن در شرايط کنوني انفعالي است«، 
تصريح کرد: اتفاقاتي که براي شرکت هاي کشتي سازي صدرا و ايزوايکو 
رخ داد، قابل پيش بيني بود و مي ش��د با توان و هزينه بسيار پايين تري 
جلوي آن را گرفت؛ اما وقتي اين کار انجام نش��د، انجمن با صرف توان 
و هزينه باال در جهت خنثي سازي اقدامات ديگران برآمده است. قمشي 
با تأکيد بر اينکه »هزينه انفعال براي انجمن بسيار باالست«، گفت: بايد 
اين روند تغيير کند و در کميته ها و نشس��ت هاي تخصصي، اينده نگري 
و آينده پژوهي با اس��تفاده از افراد توانمند و باتجربه در دستور کار قرار 

گيرد تا انجمن، تحوالت آتي را رقم بزند.

مسؤول دفتر دریایي مرکز همکاري هاي فن آوري و نوآوري ریاست  جمهوري:
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صندوق صنايع دريايي چه کرده است؟
مديرعامل شرکت کشتي س��ازي نديم گسترش خليج 
فارس )از ش��رکت هاي تابعه ايزوايکو( گفت: مهمترين 
مشکل صنعت کشتي سازي کشور نبود يک تأمين کننده 
مشخص منابع مالي )فاينانسور( است. غالمعباس حافظ 
پور توضيح داد: در حال حاضر، مراجع مختلفي از قبيل 
صندوق توس��عه ملي، وجوه اداره شده، صندوق توسعه 
تعاون و بانک هاي مختلف بعنوان تأمين کننده مالي صنعت دريايي کشور 
مطرح هستند؛ اما هر يک ساز خود را مي زنند. وي با بيان اينکه »حمايت 
هم��ه اين صندوق ها از بخش دريايي قرار بود در قالب صندوق توس��عه 
صنايع دريايي تجميع شوند؛ اما اين اتفاق نيفتاد«، تصريح کرد: صندوق 
توسعه صنايع دريايي چرا در اين سال ها کاري در اين جهت نکرده است؟ 
حافظ پور مش��کل ديگر کشتي س��ازان را فعال نبودن سازندگان قطعات 
و تجهي��زات درياي��ي در داخل ذکر کرد و گف��ت: اآلن ما در بخش هاي 
مختلف از قبيل وينچ، پمپ، موتور، ژنراتور و... نيازمند خارج هستيم؛ در 
حاليکه اگر س��ازندگان داخلي به حوزه دريا ورود کنند، مي توان بسياري 
از تحريم ه��ا را در صنع��ت درياي��ي دور زد. وي ک��ه در اتحاديه مالکان 
شناورهاي فلزي هرمزگان و تعاوني اتوبوس داران دريايي بندرعباس نيز 
عضويت دارد؛ با انتقاد از برخورد س��ازمان بن��ادر و دريانوردي با مالکان 
ش��ناورها گفت: اين سازمان گاه بخش��نامه هايي صادر مي کند که حتي 
از مقررات و الزامان س��ازمان جهاني دريانوردي )IMO( هم سختگيرانه تر 
است. اين مالک شناور با اشاره به ممنوع شدن حمل مسافر در طبقه دوم 
شناورها و مشروط شدن تعويض موتور از سوي سازمان بنادر تأکيد کرد: 
اين برخوردهاي س��ليقه اي مانع رونق فعاليت هاي دريايي در کشور شده 
است. حافظ پور همچنين با اشاره به حادثه غرق يک اتوبوس دريايي در 
س��ال 90 که منجر به خروج 83 فرون��د اتوبوس دريايي از ناوگان حمل 
مسافر در آب هاي هرمزگان شد؛ گفت: اين در حالي بود که اين شناورها 
پيش از اين يک ميليون و 200 هزار سفر دريايي بدون حادثه انجام داده 
بودند. وي در پايان خواستار اقدام مراجعي چون انجمن مهندسي دريايي 

ايران براي پايان اقدامات سليقه اي در قبال مالکان شناورها شد.

مدیرعامل شرکت کشتي سازي ندیم گسترش خليج فارس:

کشتي سازي براي دولت سود اقتصادي دارد
مدير بازرگاني مؤسسه کشتي سازي شهيد محالتي گفت: با 
بازديدهايي که از کارخانجات کشتي سازي خارجي داشته ام؛ 
مي توانم بگويم ما از کشورهاي همسايه توان ساخت باالتري 
داري��م. اميرمحمود رضوي افزود: از نظر سياس��تگذاري و 
حمايت دولت از ديگر کشورها عقب هستيم. وي در مورد 
فعاليت هاي مؤسسه کشتي سازي ش��هيد محالتي نيز توضيح داد: ما توان 
ساخت انواع کروبوت و شناورهاي آلومينيومي را داريم و قصد داريم وارد حوزه 
ساخت شناورهاي کامپوزيتي شويم. وي با اشاره به توان اين مؤسسه در بخش 
تعميرات و بازسازي زيرآبي، درعين حال افزود: براي فعال تر شدن در بخش 
س��اخت به حمايت دولت نياز داريم. رضوي يادآور شد: شايد ساخت شناور 
سوددهي بااليي نداشته باشد؛ اما به علت اشتغالزايي باال، توسعه صنايع دريايي 

و کشتي سازي براي دولت سود اقتصادي در بر خواهد داشت.

مدیر بازرگاني مؤسسه کشتي سازي شهيد محالتي:

تحريم داخلي را نمي توان دور زد! 
مديرعامل ش��رکت پتروبراسان گفت: انجمن مهندسي 
دريايي ايران بايد تسهيالتي را براي مقابله با تحريم هاي 
داخلي موجود عليه صنايع دريايي پيشنهاد و پيگيري کند. 
عليرضا قائمي افزود: شرکت ما در زمينه فراساحلي فعاليت 
دارد و طي دو سال گذشته پروژه هاي خوبي را دريافت و 
انجام داده ايم. وي درعين حال با بيان اينکه »در سال گذشته مشکالت مالي 
و پروژه اي داشتيم«، تصريح کرد: در اين ميان، خودتحريمي هاي داخلي به 
تحريم هاي خارجي کک کرد و بر فشارهاي موجود افزود. قائمي با تأکيد بر 
اينکه »تحريم هاي خارجي را به هر حال و به اشکال مختلف مي توان دور زد، 
اما تحريم هاي داخلي را نمي توان«، خواستار پيگيري اين موضوع از سوي 

انجمن مهندسي دريايي ايران شد.

مدیرعامل شرکت پتروبراسان:

انجمن به ارگان هاي دريايي خوراک فکري دهد
مديرعامل ش��رکت فناوران سيراف نيز در اين نشست 
با بيان اينکه »ما سازندگان صنايع دريايي دچار نوعي 
خودشيفتگي هستيم«، گفت: به جاي تعريف و تمجيد 
از فعاليت ه��اي خ��ود و انجمن بيايي��د ببينيم چرا با 
گذش��ت 15 سال از تأس��يس انجمن هنوز يک مرکز 
تأمين تجهيزات دريايي در کش��ور نداريم؟ حس��ن ابراهيم پور ضيايي 
افزود: آنچه ما تحت عنوان کشتي و شناور در کشور مي سازيم، هنوز در 
س��طح کاردستي است و نتوانسته ايم به خط توليد شناور و توان رقابت 
با کشتي سازان دنيا برس��يم. وي در مورد درخواست سازندگان صنايع 
دريايي ب��راي حمايت دولت و کارفرمايان از اين صنعت تأکيد کرد: در 
مرحل��ه اول ما بايد يک خروجي از اين صنعت نش��ان بدهيم و خود را 
از نظر س��طح کيفي اقالم، قيمت و زمان س��اخت در ش��رايط مناسبي 
قرار بدهيم تا انگيزه س��زرمايه گذاري و حمايت فراهم شود.  مديرعامل 
شرکت فناوران سيراف با تأکيد بر اينکه »انجمن مهندسي دريايي ايران 
بعن��وان يک انجمن علمي بايد وظيفه خود را ارتقاي دانش و تحقيقات 
در حوزه مهندس��ي دريا تعريف کند«، گفت: با تشکيل انجمن صنفي 
سازندگان شناور، تجهيزات و سازه هاي دريايي ايران؛ انجمن مهندسي 
بايد فعاليت هاي صنفي را رها کند. وي با انتقاد از نوع برخورد انجمن با 
شورايعالي صنايع دريايي گفت: من هم از عملکرد شورايعالي و دبيرخانه 
آن دفاع نمي کن��م و آن را ضعيف مي دانم؛ اما معتقدم انجمن به جاي 
آنکه زير پاي شورايعالي بزند، بايد در جهت تقويت آن برمي آمد. ضيايي 
همچنين در مورد نحوه تعامل انجمن با س��ازمان بن��ادر و دريانوردي 
بعنوان مرجع دريايي کشور و از جمله غيبت انجمن در نمايشگاه اخير 
س��ازمان بنادر گفت: انجمن بايد بعنوان نهادي علمي به سازمان بنادر، 
ش��ورايعالي صنايع دريايي و انجمن صنفي خوراک فکري و ايده بدهد، 
نه آنکه خود را از همکاري با آنها دور نگه دارد و يا موضع مقابله بگيرد. 
وي در پايان خواستار بازانديشي در استراتژي انجمن و مجموعه صنايع 
دريايي شد و تصريح کرد: نگاهي به عقب بياندازيم و اگر مي بينيم ابزار 

قديم جواب نمي دهد؛ آن را تغيير دهيم.

مدیرعامل شرکت فناوران سيراف:

Marine Engineering
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انجمن نياز به تغيير استراتژي دارد 
مدير گروه شناورهاي تندروي سازمان صنايع دريايي 
گفت: ريش��ه مش��کالت صنعت دريايي کشور بحث 
طرح ريزي اس��ت؛ چ��را که س��راغ کارهايي رفته ايم 
که با توجه به واقعيات، امکان انجام نداش��ته اس��ت. 
محمد حس��ين کريمي تأکيد ک��رد: مجموعه فعاالن 
درياي��ي و اعضاي انجمن بايد کارهايي اثربخش انجام دهيم و نقش��ه 
راه داش��ته باش��يم. وي بعنوان مث��ال گفت: با توجه به مس��ؤوليت و 
اختيارات انجمن، نمي توان از آن انتظار رفع مشکل تحريم يا حمايت 
بانک ها از صنعت دريايي را داشت. کريمي با بيان اينکه »براي ارزيابي 
فعاليت هاي انجمن ميزان اثربخش��ي آن مورد قضاوت قرار مي گيرد و 
نه تالش ها«، افزود: بايد بپذيريم ميزان اثربخش��ي ما بر سياست هاي 
کلي کش��ور کم بوده اس��ت؛ چرا که تالش هاي انجام ش��ده هدفمند، 
نخبه گرايانه و بر اس��اس برنامه مشخص نبوده است. اين فعال صنايع 
دريايي کش��ور با اشاره به ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي 
مقام معظم رهبري، با بيان اينکه »ايش��ان شاه کليد اقتصاد مقاومتي 
را بحث صادرات اعالم کرده اند«، پرس��يد: در حوزه دريايي با توجه به 
اس��تانداردهاي موجود ساخت، قدرت تأمين مالي پروژه ها و مشکالت 
بانک��ي چقدر الزامات صادرات را فراهم کرده ايم؟ به گفته وي، انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران مي تواند با تمهيد ساختاري مشخص، حرکت 
صنعت دريايي کش��ور را به س��مت نگاه صادرات محور س��وق دهد. 
مدير گروه شناورهاي تندروي س��ازمان صنايع دريايي همچنين با 
طرح اين پرس��ش که »کميته هاي انجمن مهندس��ي دريايي ايران 
تا چ��ه حد مؤثر بوده اند؟«، گفت: ش��ايد يکي از داليل، آن باش��د 
که اصوال تعريف ما از کميته ها غلط اس��ت. همانطور که همايش و 
کتاب و آمار تاکنون آتش��ي را گرم نک��رده؛ و در عوض، تنها جايي 
موفق ش��ده ايم که کار واقعي و هدفمند انج��ام داده ايم. وي بر اين 
اساس نتيجه گيري کرد: انجمن مهندسي دريايي ايران نياز به تغيير 
اس��تراتژي و مهندس��ي مجدد در طرح ريزي و خط مشي آن دارد. 
در غير اين صورت، اگر روند موجود را ادامه دهيم؛ اثربخش��ي آن را 

شاهد نخواهيم بود.

مدیر گروه شناورهاي تندروي سازمان صنایع دریایي:

تهيه طرح ساخت شناورهاي فراساحلي در داخل
رييس انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه هاي 
دريايي ايران نيز در اين نشس��ت با اشاره به مکاتبات، 
جلس��ات و پيگيري ه��اي مختل��ف اي��ن انجم��ن با 
رييس جمهور، وزير نفت، وزير صنعت و ساير مسؤوالن 
در موضوع��ات مختلف بويژه بح��ث ممانعت از خريد 
ش��ناور، دکل و س��کوهاي درياي��ي از خارج گفت: مس��ؤوالن دولتي با 
استقبال از اين درخواست ها، از ما طرح هاي اجرايي خواستند. دکتر ناصر 
فالحي در اين زمينه به نياز کشور به بيش از 100 فروند شناور پشتيبان 
سکوهاي فراساحلي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اغلب اين شناورها 
نه تنها ساخت داخل نيستند؛ بلکه به صورت استيجاري فعاليت مي کنند 
و کل خدمات، پرسنل و نيازهاي خود را هم از کشورهاي حاشيه خليج 
فارس تأمين مي کنند. وي با بيان اينکه »شرکت کاالي نفت تهران براي 
ساخت اين ش��ناورها از ما طرح عملي خواسته اس��ت«، افزود: شرکت 
ملي نفت پذيرفته که در صورت آنکه ش��ناوري س��اخت داخل باش��د، 
با قيمت ه��اي مورد توافق آن را اجاره خواهد ک��رد. به گفته فالحي، با 
اجرايي شدن اين طرح مالکان شناور با درآمد دو سال و نيم تا سه سال 
حاصل از اجاره ش��ناورهاي خود به شرکت ملي نفت، سرمايه خود براي 
س��اخت شناور را بازخواهند گرداند. مديرعامل شرکت مهندسان مشاور 
اوج پژوهش صنعت افزود: اين طرح کامال داراي توجيه اقتصادي اس��ت 
و مي تواند مورد توجه صندوق ها و ش��رکت هاي سرمايه گذاري و بخش 

خصوصي قرار گيرد.
وي با بيان اينکه »اجراي اين طرح بازار خوبي را در اختيار صنايع دريايي 
کشور قرار خواهد داد«، افزود: در حال حاضر، اين طرح از سوي انجمن 
سازندگان ش��ناور، تجهيزات و سازه هاي دريايي ايران به شرکت کاالي 

نفت داده شده تا تدوين و مصوبات مربوط به آن اخذ شود.
فالحي درعين حال در مخالفت با اظهارات کاپيتان محمد سميعي، مشاور 
مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران، مبني بر ايجاد ياردهاي اوراق کشتي 
در نوار س��احلي جنوب کش��ور گفت: چه مني دارد ما ساخت کشتي را 
که فرآيندي در جهت صنعتي ش��دن و اشتغالزايي است، در چين انجام 
دهيم و آن وقت، اوراق کش��تي را که  اقدامي غيرتوسعه اي و ضدمحيط 
زيس��تي اس��ت؛ در داخل انجام دهيم؟! رييس انجمن سازندگان شناور، 
تجهيزات و سازه هاي دريايي ايران همچنين با تأکيد بر ضرورت واگذاري 
کشتي س��ازي هاي دولتي به بخش خصوصي از واگذاري ش��رکت صدرا 
اس��تقبال کرد و گفت: حتي در مورد صناي��ع دريايي نظامي هم بايد به 

مردم اعتماد کرد و اداره آن را به بخش خصوصي و کارشناسان سپرد.

ریيس انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه هاي دریایي ایران اعالم کرد:

تجربيات دروني را تبادل کنيم
مديرعامل ش��رکت هرم��زان درياپيما گف��ت: جامعه 
درياي��ي بايد حداقل 50 درص��د از انرژي خود را براي 
تبادل تجربيات دروني اختصاص دهد تا صنايع دريايي 
از وضع فعلي خارج ش��ود. عباس بادکوبه افزود: اينکه 
بانک ها رغبتي به س��رمايه گذاري در پروژه هاي ساخت 
کشتي ندارند، به اين دليل است که آن را سودده نمي داند و تجربه هاي 
قبلي هم نش��ان داده ساخت کشتش��ي در داخل زمان بر و غيراقتصادي 
اس��ت. به گفته وي، انجمن مهندسي دريايي ايران بايد تالش کند تا با 
انتقال تجارب درون صنعت دريايي کش��ور مشکالتي دروني اين صنعت 
را رف��ع کند و در مرحله بعد از س��رمايه گذاران و بنگاه هاي اقتصادي و 

کارفرمايان انتظار توجه به ساخت داخل را داشته باشد.

مدیرعامل شرکت هرمزان دریاپيما:

تحريم ها کماکان اذيت مي کند
عضو هيأت مديره شرکت کشتيراني آريا با اشاره به فعاليت 
چند کشتي متعلق به اين شرکت در خطوط خارج از ايران 
گفت: تبعات تحريم ها کماکان شرکت هاي کشتيراني را 
اذيت مي کند. سيدعلي هاشمي افزود: مهمترين مشکل 
موجود بحث انتقال پول اس��ت ک��ه اميدواريم با کاهش 

تحريم ها، کار مثبتي در اين جهت صورت گيرد.

عضو هيأت مدیره شرکت کشتيراني آریا:
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تدوين گزارش ارزيابي اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي

استاندار هرمزگان: بايد آغازي نو براي صنايع دريايي داشته باشيم

رييس کميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس ش��وراي اس��المي خواستار 
تدوين و ارائه گ��زارش ارزيابي اجراي 
قانون توس��عه و حماي��ت از صنايع 
دريايي شد. مهندس رضا رحماني که 
در جلس��ه اي با اعضاي هيأت مديره 
انجمن مهندسي دريايي ايران سخن 
مي گفت؛ از اين انجمن خواس��ت تا 
گزارش کاملي از رون��د اجراي قانون 

توسعه و صنايع دريايي تهيه کند.
وي اف��زود: اين گ��زارش بايد ميزان 
اج��راي هر ي��ک از بنده��اي قانون 
مشخص شده باش��د تا بر اساس آن، 
نماين��دگان مجل��س بتوانند وظيفه 

نظارتي خود را انجام دهند.
رحماني اع��الم کرد: با بررس��ي اين 
گزارش، کميس��يون صنايع و معادن 
مجل��س در ص��ورت ني��از مي تواند 
نسبت به اصالح قانون و حتي تصويب 
قانون جديد ب��راي حمايت از صنايع 
دريايي اق��دام کند. نماينده تبريز در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه 
»انجمن مهندس��ي درياي��ي ايران و 
ساير مجامع تخصصي بازوي مشورتي 
نمايندگان مجلس هس��تند«، از اين 
انجمن خواس��ت ت��ا گزارش هايي از 
ظرفيت هاي صنايع دريايي کشور و نيز 
مقايسه تطبيقي صنايع دريايي کشور 

با کش��ورهاي حاشيه خليج فارس را 
تدوين و به کميسيون صنايع مجلس 

ارائه دهند.
رييس کميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس همچنين اعالم کرد: موضوع 
صنايع دريايي در کنار مباحث مربوط 
به بخش پااليش��گاه و پتروشيمي و 
مع��ادن از موضوعات اس��تراتژيک و 
راهبردي است که رسيدگي به آن در 

دستور کار اين کميسيون قرار دارد.
وي با اشاره به اظهارات رييس جمهور 
در س��فر اخير به هرمزگان از رويکرد 
دول��ت يازدهم ب��ه صناي��ع دريايي 
اس��تقبال کرد و گفت: براي توس��عه 

اين صنعت بايد به استراتژي صنعتي، 
تعيين دقيق اولويت ها و بهبود فضاي 

کسب و کار توجه جدي شود.

رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس در ديدار هيات مديره انجمن خواستار شد

طي سخناني در جلسه کميته استاني انجمن در بندرعباس

دومين جلسه کميته استاني انجمن مهندسي دريايي 
کشور در بندرعباس تشکيل شد.در اين جلسه که با 
حضور و مشارکت ارگان هاي دولتي، بخش خصوصي 
و استادان دانشگاه برگزار شد؛ مشکالت و  راهکارهاي 
پيش��نهادي  جهت بهبود وضعيت صنايع دريايي 
استان هرمزگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دبير کميته استان هرمزگان انجمن مهندسي دريايي 
ايران هدف از تشکيل اين جلسه را جلب مشارکت 
مؤثر همه فعاالن حوزه صنايع دريايي استان عنوان 
کرد.حميد قاسمي زاده ضمن دعوت از همه تالشگران 
صنعت دريايي استان به قبول مسؤوليت و عضويت 
در اين کميته، به تشريح راهکارهاي دستيابي به اين 

هدف پرداخت.
اس��تاندار هرم��زگان نيز ضمن حضور در جلس��ه 
کميته استاني انجمن مهندسي دريايي ايران، دريا 
را محور توسعه و اولويت اصلي کار دولت در استان 
هرمزگان دانست.جاس��م ج��ادري از کليه فعاالن 
بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري و ايفاي نقش 
موثرتر در حوزه دريا دعوت بعمل آورده و براهميت 
و ظرفيت صناي��ع دريايي در ايجاد تحول پايدار در 
اس��تان هرمزگان و کل کش��ور تأکيد کرد.استاندار 
هرمزگان گفت: هرمزگان مانند يک کشتي بر 1100 
کيلومتر از س��واحل خليج فارس ايستاده و تنها راه 
پيش��روي اش حرکت به س��مت دريا است.جادري 
اضافه کرد: هرمزگان يعني دريا و اگر از همين يک 

ظرفيت بسيار بزرگ به خوبي استفاده شود مي تواند 
زمينه تحول استان و کشور را فراهم کند. وي ادامه 
داد: رون��ق صنايع دريايي بايد بعنوان يک اولويت و 
مهمترين و اساس��ي ترين برنامه استان مورد توجه 
قرار گيرد و البته اين موضوع به پيگيري هاي فعاالن 
اين عرصه نيز بستگي دارد.استاندار هرمزگان افزود: 
نجابت خصلت ناب هرمزگاني هاست اما هر مسأله اي 
براي رسيدن به نتيجه پيگيري مصرانه و همگاني 
را مي طلبد و در زمينه استفاده و بهره گيري از دريا 
متأسفانه تنها عايدي مردم يک ماهيگيري ساده بوده 
که آن هم به شکلي ناقص است.جادري خاطرنشان 
کرد: از صنايع دريايي نيز مانند ديگر بخش ها غفلت 
شده و فرصت هاي بزرگ ديروز از دست رفته و بايد 
آغازي نو داشته باشيم.براي اينکه بتوانيم در صنايع 
دريايي موفق عمل کنيم؛ بايد مسائل مربوط به دريا 
در استان تصميم گيري، ارائه راهکار و حل شود.وي 
تأکيد کرد: بعنوان اس��تاندار در استان هرمزگان هر 

کاري که در زمينه بهره گيري بيشتر از فرصت هاي 
دريا بتوان انجام داد، دريغ نمي کنم و تمامي مديران 
را براي فعالي��ت در اين زمينه و همکاري با بخش 
خصوصي فرا مي خوانم.استاندار هرمزگان يادآور شد: 
بخش خصوصي داراي فکري خالق، هوش��ي باال و 
ريسک پذيري است که بايد از اين افراد هر چه بهتر و 
بيشتر در جهت پيشرفت استان استفاده کرد.جادري 
با بيان اينکه »بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد«، 
افزود: بايد به سمت تمامي دلسوزان بخش خصوصي 
دست همکاري دراز کنيم و تنگ نظري ها نسبت به 

بخش خصوصي برداشته شود.
دکتر محمدس��عيد س��يف، دبير انجمن مهندسي 
دريايي ايران، نيز به تش��ريح کامل شرايط موجود 
صنايع درياي��ي و ظرفيت هاي پيش روي کش��ور 
در اين حوزه پرداخ��ت.وي با تأکيد بر لزوم تقويت 
کميته هاي استاني، اين کميته ها را ابزار مناسبي براي 

توانمندسازي جامعه دريايي کشور برشمرد.

Marine Engineering
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تغيير رييس هيأت مديره
 انجمن مهندسي دريايي ايران

رييس هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران 
تغيير کرد. به گ��زارش مارين نيوز، بنا بر تصميم 
اعضاي هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران، 
دکتر عباس نوبختي به رياس��ت هيأت مديره اين 
انجمن انتخاب و از زحمات آقاي مهندس صفري 
در اي��ن دوره تقدير گرديد. گفتني اس��ت، دکتر 
نوبختي از پيشکس��وتان صنعتي و علمي دريايي 
کش��ور است که در سال هاي اخير عضويت هيأت 
علم��ي و معاونت اجرايي مؤسس��ه ملي اقيانوس 

شناسي را برعهده داشته است.

شانزدهمين همايش صنايع دريايي
در بندرعباس برگزار خواهد شد

دبير شانزدهمين همايش صنايع دريايي اعالم کرد: 
اين همايش به همراه نمايش��گاه صنايع دريايي و 
دريانوردي پايي��ز س��ال 93 در بندرعباس برگزار 
خواهد شد. دکتر حميد زراعتگر دراين باره گفت: اين 
تصميم در نخستين جلسه ستاد اجرايي شانزدهمين 
هماي��ش صنايع دريايي که با حض��ور نمايندگان 
ارگان ها و ش��رکت هاي عمده دريايي کشور برگزار 
ش��د؛ مورد تصويب قرار گرفت. عضو هيأت مديره 
انجمن افزود: با توجه به تش��کيل نخستين کميته 
استاني انجمن در اس��تان هرمزگان، اين کميته با 
س��تاد برگزاري همايش همکاري نزديکي خواهد 
داشت و از طريق آن، ارگان ها و مراکز عمده دريايي 
کشور که در اين استان مستقر هستند؛ در برگزاري 
همايش مشارکت خواهند داش��ت. وي با اشاره به 
اينکه »هرمزگان مهمترين اس��تان دريايي کشور 
محسوب مي شود«، يادآور شد: مجموعه گسترده اي 
از صنايع دريايي کشور شامل بندر شهيدرجايي و 
چندين بندر مهم ديگر، مجتمع کشتي س��ازي و 
صنايع فراس��احل ايران )ايزوايکو(، صنايع ش��هيد 
درويش��ي، يارد صف، کارخانجات ني��روي دريايي 
ارتش، مرکز فرماندهي نيروي دريايي سپاه و منطقه 
آزاد قشم در کنار ده ها کارخانه و کارگاه خصوصي 
فعال در صنعت دريايي در اين استان مستقر هستند. 
عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي درياي دانشگاه 
صنعتي اميرکبير با اشاره به فعاليت واحد بندرعباس 
اين دانشگاه، گفت: اين دانشگاه نيز امکانات مناسبي 
براي همکاري در برگزاري همايش بويژه بخش هاي 
علمي و کارگاهي و نيز حضور گسترده تر دانشجويان 
را داراس��ت. زراعتگر در پايان از شرکت کشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران بابت ميزباني و برگزاري 

جلسه ستاد اجرايي همايش قدرداني کرد.

اخبار انجمن

هيأت مديره انجمن مهندس��ي درياي��ي ايران در 
نامه اي به محمد فروزنده، رييس بنياد مستضعفان 
انقالب اس��المي، از وي خواس��ت موضوع واردات 
دکل هاي حفاري دريايي توسط يکي از شرکت هاي 

تحت سهام اين بنياد را بررسي کند.
در اين نامه خطاب به رييس بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمي آمده است: همانگونه که مستحضريد، مقام 
معظم رهبري طي س��ال هاي اخير بارها موضوع 
اس��تفاده از صنعت داخل را مطرح و اولويت آن را 
در مقابل خريد از خارج تشريح نموده اند. متأسفانه 
عليرغم تأکيدات فوق و وجود تجربه و ساخت دکل 
حفاري دريايي در کشور، شرکت حفاري شمال که 
سهام عمده آن متعلق به آن بنياد محترم و برخي 
از ارگان هاي کشور است، اقدام به خريد دکل هاي 
حفاري فوق نموده و صدها ميليون دالر بازار کشور 

را نصيب کشورهاي خارجي نموده است.
اي��ن نامه مي افزاي��د: هر ايراني دلس��وزي گواهي 
مي دهد که منافع ملي در ايجاد اشتغال، خوداتکايي 
وخودباوري اس��ت و نه صرفا بهره برداري بيشتر از 
منابع طبيعي و وابس��تگي هرچه بيشتر به منابع 
مالي آن و تأمين کنندگان خارجي. لذا انتظار مي رود 
دستور بررسي هاي الزم دراين باره را صادر فرماييد 
تا ضمن بهره برداري از ذخاير نفت و گاز، س��همي 
از فرصت هاي صنعتي و بازار کار دکل هاي حفاري 

دريايي در اختيار سازندگان داخلي قرار گيرد. 
انجمن در پايان آمادگي کامل خود را براي هرگونه 
همکاري وهمفکري و برگزاري جلس��ات احتمالي 

جهت بررسي موضوع اعالم کرده است.

گفتني اس��ت، به پيوس��ت اين نام��ه يک جلد 
گزارش جامع مربوط به »فرصت ها و چالش هاي 
تأمي��ن دکل هاي حفاري دريايي« که از س��وي 
انجمن مهندسي دريايي ايران تهيه شده، ارسال 

شده است.
در بخش��ي از اين گ��زارش جامع، ضمن معرفي 
ش��رکت حف��اري ش��مال با اش��اره ب��ه ترکيب 
سهامداران اين شرکت آمده است: »همانگونه که 
مشاهده مي شود 7 سهامدار اصلي شرکت حفاري 
شمال از مجموعه هاي دولتي و شبه دولتي هستند. 
س��هامدار اصلي )ش��رکت مالي و سرمايه گذاري 
پيش��رو ايران( از مجموعه هاي وابس��ته به بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي است. در صفحه اول 
سايت بنياد مس��تضعفان تصوير بزرگي از دکل 
حفاري دريايي سحر-يک که از چين خريداري و 
وارد شده؛ بعنوان يکي از »فعاليت هاي اقتصادي« 
بنياد معرفي ش��ده اس��ت. البته، شرکت حفاري 
شمال تنها ارگان و مجموعه دولتي يا شبه دولتي 
نيس��ت که در حوزه دکل ه��اي دريايي به خريد 
از خارج دس��ت زده و مجموعه هاي ديگري هم، 
همين راه و رويه را در پيش گرفته اند که عمال در 
تعارض با قانون حداگثر استفاده از توان داخل و 
شعار »توليد ملي و حمايت از کسب و کار ايراني« 

قرار دارد...«.
شرکت حفاري شمال طي دو سال گذشته نسبت 
به خريد دو دکل حفاري دريايي با نام هاي س��حر 
يک و دو از چين اقدام کرده و سفارش چهار دکل 

دريايي ديگر را نيز در دستور کار دارد. 

نامه به رييس بنياد مستضعفان 
درباره واردات دکل دريايي

کاهش دموراژ با سيستم فعلي بنادر شدني نيست

از سوي هيأت مديره انجمن ارسال شد:

ارزيابي رئيس کميته دريانوردي انجمن از مصوبه مجلس

ريي��س کميته کش��تيراني و دريان��وردي انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران مصوبه اخير مجلس براي 
کاهش يا حذف دموراژ )خسارت تأخير( کشتي در 
بنادر کشور را »قابل دفاع« دانست؛ اما تأکيد کرد: با 
توجه به وضعيت مديريت بنادر و نيز مديريت تقسيم 
کاال بين بنادر، امکان تحقق آن در س��ال 93 بسيار 
ضعيف است. کاپيتان مالک عليمحمدي توضيح داد: 
در نتيجه فقدان مديريت در بنادر، شاهد هستيم که 
همواره 30 تا 40 کشتي با بار 10 تا 20 روز در بندر 
شهيد رجايي مي خوابند و دموراژ مي گيرند.از طرفي، 
تقسيم کاال بين بنادر هم درست نيست و به همين 

جهت، مي بينيم در حاليکه بندر شهيدرجايي با مازاد 
کشتي ها روبه روس��ت؛ بندر چابهار با وجود داشتن 

چند اسکله در بسياري مواقع خالي است.
وي با بيان اينکه »پس از ادغام وزارتخانه هاي صنايع 
و بازرگاني ساختار قبلي تقسيم کاال بين بنادر هم 
از بي��ن رفت«، گفت: با آنکه ما چند مجموعه مثل 
شرکت بازرگاني دولتي ايران داريم؛ اما پس از تغيير 
ساختار و تش��کيل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هنوز اين مجموعه ها صاحب خود را نمي شناسند و 
در گيجي به سر مي برند و در نتيجه، صاحبان کاال 
معطل مانده اند و مثال بار آه��ن ابتدا از بندرعباس 
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همکاري مشترک براي رونق تعميرات شناورها
رييس کميته کشتي س��ازي انجمن با مديرعامل 
صندوق توس��عه صناي��ع دريايي دي��دار کرد. در 
اين ديدار طرفين راهکارهاي اجرايي فعال سازي 
هرچه بيش��تر کارخانجات کشتي سازي و صنايع 
دريايي را مورد بررس��ي قرار دادند. رييس کميته 
کشتي سازي انجمن دراين  ديدار رويکرد صندوق 
توس��عه صنايع دريايي براي حمايت از تعميرات 
ش��ناورها را به نفع جامعه دريايي دانست. پيمان 
مس��عودزاده گفت: بازار تعميرات ش��ناور يکي از 
بازارهاي پايه اي و مهم در صنايع دريايي است که 
صندوق توسعه صنايع دريايي با درک صحيح اين 
موضوع به درستي بر آن تأکيد دارد. در پايان اين 
نشس��ت، با توجه به آغاز اجراي مواد 2 و 3 قانون 
توسعه و حمايت از صنايع دريايي و اطالع رساني 
و مکاتب��ات صندوق در اين خصوص، مقرر ش��د 
کميته کشتي سازي انجمن مهندسي دريايي ايران 
نيز در تبيين هرچه بيشتر موضوع براي ذينفعان 

اقدامات الزم را انجام دهد.

انجمن گردشگري دريايي راه اندازي مي شود 
انجمن مهندس��ي دريايي ايران اواخر ماه گذش��ته 
ميزبان فعاالن گردش��گري دريايي بود. اين جلسه 
با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهاي 
توسعه گردشگري دريايي و تحقق اقتصاد دريا پايه 
برگزار ش��د تشکيل انجمن گردش��گري دريايي از 
جمله مصوبات اين جلس��ه است. در اين جلسه که 
بخش هاي مختل��ف خصوصي و دولتي، انجمنها و 
دانشگاه ها حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر 
درخصوص موارد مختلف، تشکيل انجمن گردشگري 
دريايي ايران و هيات مؤسس موقت اين انجمن به 
تصويب رسيد که دراين ارتباط حسن رضا صفري 
بعنوان دبير هيأت مؤسس موقت اين انجمن انتخاب 
و مقرر ش��د تا اطالع ثانوي مکاتبات اين انجمن با 

امضاي وي انجام شود. 

تقدير جشنواره اقتصاد و دريا از سايت مارين نيوز
پايگاه خبري-تحليلي درياي��ي ايران )مارين نيوز( 
در جريان برگزاري نخستين جشنواره اقتصاد دريا 
بعنوان خبرگ��زاري برتر دريايي لوح تقدير دريافت 
کرد. هيأت داوران اين جشنواره که از سوي اتحاديه 
مالکان کشتي ايران برگزار شد؛ مارين نيوز را به علت 
اطالع رساني سريع، پوشش اخبار حوزه هاي مختلف 
دريايي و ايفاي نقش مؤثر در ترويج فرهنگ دريايي 
حائز لوح تقدير دانس��تند. ماهنامه صنعت حمل و 
نقل، مجله پيام دريا و خبرگ��زاري مانا نيز در اين 

بخش مورد تقير قرار گرفتند.

هدايت اهلل خادمي، مديرعامل حفاري ش��مال، 
طي يکسال اخير در مصاحبه هاي مختلفي توان 
س��اخت دکل حفاري دريايي در داخل را انکار 
کرده و طرفداران ساخت داخل را به بي توجهي 
به منافع کشور در بهره برداري از ذخاير پارس 
جنوبي و همسويي با منافع کشورهايي چون 

قطر و عربستان متهم کرده است.
اين اظهارات، واکنش هاي گس��ترده اي را از 
سوي سازندگان داخلي به همراه داشته است 
که اوج آن برگزاري سميناري تخصصي در 
آذرماه سال جاري بود که طي آن، نه تنها 
سازندگان بلکه بهره برداران و کارفرماياني 
چون مديران ارش��د شرکت نفت خزر و 
ش��رکت ملي حفاري ايران نيز، ادعاهاي 
شرکت حفاري شمال مبني بر نبود توان 
ساخت دکل هاي دريايي در داخل را رد 

کردند.

انتشـار تصاوير بازديد مقام معظم رهبري از 
دکل ساخت داخل پس از 20 سال

در گ��زارش جامع��ي ک��ه اخي��را از مباحث اين 
سمينار و مجموعه مکاتبات انجمن هاي دريايي 
با مسؤوالن ارشد کشور درباره ساخت دکل هاي 
دريايي منتشر ش��ده؛ با جمع بندي اين مباحث 
آمده اس��ت: تجربه گرانقدر ساخت دکل حفاري 
ايران خزر که توس��ط مقام معظم رهبري نيز در 
دهه 70 بازديد شده، فراموش و متأسفانه اصال به 

آن توجه نشده است.
در اين گزارش، براي نخس��تين بار تصاوير بازديد 
مقام معظم رهبري در سال 1373 از دکل دريايي 

ساخت داخل در نکاء مازندران منتشر شده است.
انجمن مهندس��ي دريايي اي��ران در گزارش خود 
مي افزايد: اگر چه براي رفع نيازهاي ضروري بحث 

اج��اره يا خري��د دکل هاي حفاري از کش��ورهاي 
خارجي شدت گرفته؛ ولي متأسفانه در چند سال 
اخير هيچ اقدام و برنامه جدي براي شروع ساخت 
داخ��ل اين تجهيزات گران قيمت وجود نداش��ته 
است. متأسفانه اکثر سفارشات و خريدهاي خارجي 
توسط ارگان ها و مجموعه هاي نيمه دولتي و به نوعي 

وابسته به نظام صورت گرفته است. 
انجم��ن همچنين تأکيد کرده: »خ��ود را متعهد 
مي بيند که براساس خواست اعضاء بصورت مستمر 
و دقيق موضوع را پيگيري و اين فرصت هاي طاليي 
جهت ش��کوفايي صنعتي در کش��ور را از چنگال 
کش��ورهاي ديگر خارج و نصيب جوانان پرشور و 

مشتاق پيشرفت کشور نمايد«.

به ته��ران مي رود و بعد مجددا ب��ه اهواز و کارخانه 
فوالد حمل مي ش��ود. اين استاد دانش��گاه افزود: از 
اوايل دهه 60 بحث ضرورت شکل گيري سيستمي 
علمي براي ورود کاال و انتقال در کشور مطرح بوده 
تا کاالها مشمول هزينه هاي اضافي حمل ونقل و يا 
انبار شدن در بنادر غيرمرتبط نشوند؛ اما متأسفانه 
همچنان دچار ضعف ها و ايرادات مختلف در بخش 
حمل ونقل کشور هستيم. وي با تأکيد بر اينکه »با 
سيستم فعلي موجود در س��ازمان بنادر اميدي به 
کاه��ش يا حذف دموراژ نمي توان داش��ت«، گفت: 
بايد افراد توانمند و کاپيتان هاي باتجربه و جهانديده 
کشتيراني در مديريت بنادر مورد استفاده قرار گيرند 
و درعين حال، يک سيستم مبنايي و علمي در بنادر 

پياده شود.

عليمحمدي افزود: بايد اطالعات جامع و کامل ورود 
و حم��ل کاال در کش��ور و بازار مصرف آن توس��ط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت جمع آوري شود تا از 
وضعيتي که گاه يک کشتي گندم يا غالت چند ماه 
در يک بندر مي ماند تا يک سيلو براي انبار محموله 
آن خالي ش��ود و در اين مدت بار آن خراب و فاسد 

مي شود؛ نجات پيدا کنيم.
رييس کميته کشتيراني و دريانوردي انجمن بر اين 
اساس مصوبه اخير مجلس را از آن جهت که »هزينه 
حمل ونقل را کم مي کند و در نتيجه در جهت کاهش 
قيمت تمام ش��ده کاال و مبارزه با تورم خواهد بود«، 
قاب��ل دفاع خواند و تصريح ک��رد: در صورت اصالح 
روندهاي مديريتي موجود در بنادر و تقسيم کاال، اين 

مصوبه قابل اجرا خواهد بود. 
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گردهمايي اعضاي ادوار هيأت مديره انجمن
بـراي نخستين بار تشکيل شد:

نخستين جلسه هم انديشي اعضاي ادوار هيأت مديره 
انجمن برگزار و طي آن، ضمن بررس��ي راهکارهاي 
سازماندهي به اين جلسات مهمترين چالش هاي روز 

صنعت دريايي کشور مطرح شد.
در ابتداي اين نشست رييس هيأت مديره انجمن با 
ارائه گزارشي از روند فعاليت هاي اين انجمن، گفت: 
مجموعه اين فعاليت ها باعث ش��ده تا در رده بندي 
اعالمي از سوي کميسيون انجمن هاي علمي وزارت 
علوم، انجمن طي دو س��ال گذشته در ميان حدود 
100 انجمن حوزه فني و مهندسي رتبه سوم کشور 
و در مي��ان 330 انجمن علمي، رتب��ه چهارم را در 

اختيار بگيرد.
حس��ن رضا صفري اف��زود: حفظ رتب��ه انجمن در 
س��ال ج��اري در حالي محقق ش��د ک��ه امتيازات 
انجمن نس��بت به سال قبل با 50 امتياز افزايش به 
1230 رس��يد که با توجه به 1500 امتياز ممکن، 
نصاب بسيار باال و مناسبي است. وي در عين حال 
اين س��طح از فعاليت ها را با توجه به ابعاد مختلف 
فعاليت هاي دريايي و مشکالت و چالش هاي موجود 
کافي ندانست و تأکيد کرد: همچنان به دنبال ارتقاء و 

گسترش فعاليت هاي انجمن هستيم.
رييس هيأت مديره انجمن با اش��اره به تالش هاي 
انجمن براي برقراري تعامل و ارتباط با مس��ؤوالن 
و ارگان هاي دريايي کش��ور يادآور ش��د: متأسفانه، 
در دولت گذش��ته بعضا افرادي در رأس اصلي ترين 
ارگان ه��اي درياي��ي قرار داش��تند ک��ه از انجمن 
مي خواس��تند يا به ابزار دست آنها تبديل شود و يا 

انتظار هيچگونه تعامل و همکاري را نداشته باشد.

وي با ابراز اميدواري نسبت به تغيير اين رويکردها در 
دولت جديد تصريح کرد: در شرايط کنوني، عالوه بر 
چالش هاي عمده اي که متوجه صنعت دريايي کشور 
اس��ت؛ اصلي ترين صنايع کشتي سازي يعني صدرا 
و ايزوايکو در ش��رايط بالتکليفي به سر مي برند که 
انجمن با مکاتبات، جلسات و اطالع رساني هاي مکرر 

و منظم در جهت حل اين بحران برآمده است.
صف��ري با بيان اينکه »پيش��برد اه��داف انجمن و 
پيگيري مطالبات اعضاي حقيقي و حقوقي فراتر از 
توان اعضاي هيأت مديره انجمن است«، گفت: در اين 
جهت، طي سال هاي اخير نسبت به ايجاد کميته هاي 
تخصصي اقدام کرده ايم و اميدواريم با سازماندهي و 
جلب همکاري نزديک تر اعض��اي ادوار قبل هيأت 
مديره که از چهره هاي پيشکسوت و باسابقه جامعه 
دريايي نيز هستند؛ بتوانيم بر ظرفيت هاي فکري و 

کاري انجمن بيفزاييم.
در ادام��ه، دبير انجمن مهندس��ي دريايي ايران نيز 
با بيان اينکه »مجموع��ه اعضاي ادوار هيأت مديره 
انجم��ن مي تواند همچ��ون کميته هاي تخصصي 
ساختار پيدا کند«، گفت: هيأت مديره انجمن مي تواند 
بخشي از اختيارات خود را به اين مجموعه تفويض 
و يا کارهاي ت��ازه اي را براي آنها تعريف کند. دکتر 
محمدسعيد سيف افزود: حداقل سطح کارکرد اين 
جمع، مشورتي خواهد بود؛ اما مي تواند در مجموعه 
فعاليت هاي انجمن جايگاه اجرايي هم پيدا کند. وي 
با بيان اينکه »اعضاي اصلي ادوار هيأت مديره انجمن 
24 نفر هستند«، تصريح کرد: اين افراد در حوزه هاي 
مختلف صنايع و امور دريايي سابقه و تجربه دارند که 

مي توانند به توانمندي انجمن در حوزه هاي مختلف 
بيافزايند.

سيف با اشاره به فعاليت هاي انجمن از جمله تشکيل 
کميته هاي تخصصي در چند سال اخير اعالم کرد: 
در ادامه اين روند، کميته هاي اس��تاني انجمن نيز با 
هدف تقويت ارتباط انجمن با حوزه هاي اجرايي در 
حال راه اندازي اس��ت و در اين راس��تا، اولين کميته 
استاني هفته گذشته با حضور استاندار هرمزگان در 
بندرعباس ايجاد شد. وي درعين حال از »فقدان يا 
کمبود گزارش هاي دقيق، مستند و به روز از مسايل 
و مشکالت دريايي کش��ور براي ارائه به مسؤوالن« 
بعنوان يکي از نقاط ضعف انجمن مهندسي دريايي 
اي��ران ياد کرد و گفت: گزارش ها و مکاتبات انجمن 
با مس��ؤوالن، معموال يا بسيار کلي و کالن بوده و يا 
بسيار جزئي، موردي و پروژه اي؛ در حاليکه جا دارد 
گزارش هايي مس��تند و کاربردي تدوين و در اختيار 
مسؤوالن ارشد نظام و دستگاه  هاي ذيربط قرار گيرد.

دبير انجمن با تأکيد بر اينکه »پيگيري مس��ايل و 
مشکالت جامعه دريايي را وظيفه تشکيالتي خود 
مي دانيم«، گف��ت: ما بايد به اين وظيفه خود عمل 
کنيم؛ حتي اگر شرايط دشوار موجود، اميدها را به 

بهبود وضعيت صنايع دريايي تقليل داده باشد.
مهندس اسداهلل گرامي، دبير کميته هاي تخصصي 
انجمن، ني��ز در اين نشس��ت آمادگي کميته هاي 
تخصصي را براي اس��تفاده از نظ��رات اعضاي ادوار 
هيأت مديره و پيشکسوتان دريايي اعالم کرد و گفت: 
در اين جهت، از اين چهره هاي باسابقه در جلسات 

کميته ها دعوت به عمل خواهيم آورد.
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مؤسسات رده بندي خارجي نبايد راحت برگردند 
عضو سابق هيأت مديره انجمن گفت: همزمان با توافقات 
اخير بين المللي ايران و چشم انداز کاهش تحريم ها، سر و 
کله مؤسس��ات رده بندي خارجي بار ديگر در کشور پيدا 
شده است. مهندس بيژن خصوصي که در نشست اعضاي 
ادوار هيأت مديره انجمن سخن مي گفت؛ افزود: آغاز رايزني 
و مذاکرات نمايندگان مؤسسات رده بندي خارجي براي بازگشت به ايران، در 
حالي است که آنها در شرايط دشوار تحريم ناگهان فعاليت هاي خود را در ايران 
تعطيل و محدوديت هاي زيادي را براي کشتي هاي ايراني ايجاد کردند. وي با 
بيان اينکه »تنها مؤسسه رده بندي کره جنوبي )KR( بعنوان جوينت مؤسسه 
رده بندي ايرانيان تا حدي به فعاليت هاي خود در ايران ادامه داد«، تصريح کرد: 
ناجوانمردانه ترين رفتار از سوي مؤسسه رده بندي روسيه )RS( صورت گرفت 
که با وجود جوينت با مؤسسه رده بندي آسيا و عليرغم همه ادعاهاي روس ها 
در همکاري با ايران، همه همکاري ها و قراردادها را نقض کردند. خصوصي از 
انجمن خواست تا در شرايط کنوني اجازه بازگشت راحت مؤسسات رده بندي 
خارجي به ايران را ندهد و با همکاري س��ازمان بنادر و دريانوردي، شرايطي 
ايجاد شود که بازگشت آنها حتما از طريق همکاري و مشارکت با يک مؤسسه 
رده بن��دي ايراني صورت گيرد. وي همچنين با تأکيد بر ضرورت حمايت و 
همراهي انجمن مهندس��ي دريايي ايران با سازمان بنادر و دريانوردي کشور 
تصريح کرد: اين سازمان متولي و مرجع دريايي ايران است؛ اما در حال حاضر، 
امور دريايي در دست چند فرد بسيار ضعيف و رده چندم قرار دارد که انجمن 
بايد در جهت تغيير اين وضعيت و تقويت س��ازمان بنادر و دريانوردي اقدام 
کند. خصوصي که سابقه مسؤوليت هايي چون رياست کارخانجات نداجا و 
مشاور ش��رکت صدرا را در کارنامه خود دارد؛ در ادامه به کمبودهاي جدي 
در بخش دريايي اش��اره کرد و گفت: از نظر مراکز ارائه تجهيزت دريايي در 
بنادر، نقشه و کتاب هاي دريايي ضعف جدي داريم که اين موارد بايد از سوي 
انجمن مهندسي دريايي ايران پيگيري شود. وي همچنين با اشاره به مشکالت 
بيمه هاي دريايي و P&I در پي تحريم ها يادآور شد: به علت فقدان پوشش 
بيمه اي، در مواردي کابل کشتي هاي ايراني را در بنادر خارجي قطع کردند؛ 
اما خوشبختانه با ايجاد دو بيمه دريايي در کيش و قشم مسايل کشتي ها تا 
حدي رفع شد. اين پيشکسوت دريايي همچنين از عدم تصويب قانون کار 
دريايي در کشور انتقاد کرد و گفت: دليل اين مسأله، اختالفات موجود بين 
وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که براي 
کشتي ها و دريانوردان ايراني مشکل ساز شده و انجمن بايد بر تصويب سريع 
آن، تأکيد کند. عضو س��ابق هيأت مديره انجمن در پايان از عدم جذب 90 
درصد فارغ التحصيالن دانشگاه ها و مراکز دريايي کشور به صنايع و فعاليت هاي 
دريايي اشاره کرد و گفت: بايد راهکارهايي براي ايجاد انگيزه ميان دانشجويان 

دريايي براي فعاليت در اين بخش و حضور در دريا انديشيده شود.

مهندس بيژن خصوصي:

روند انتخاب مديران دريايي تخصصي شود
عضو سابق هيأت مديره انجمن خواستار تخصصي  کردن 
س��اختار و روند انتخاب مديران دريايي در کش��ور شد. 
دکتر س��عيد مظاهري که در نشست اعضاي ادوار هيأت 
مديره انجمن س��خن مي گفت؛ افزود: انتخاب وزرا طبعا 
از تصميمات سياسي و رويکردهاي رييس جمهور نشأت 
مي گيرد و در اين مورد، بايد حق انتخاب را به رييس جمهور سپرد. اما در مورد 
معاونان وزرا و مديران کل، انتظار جامعه دريايي آن است که روند انتخاب ها 
به سمت تخصصي شدن حرکت کند. وي با بيان اينکه »امروز در کشورهايي 
چون آمريکا مي بينيم که انجمن هاي دريايي در تعيين سياست هاي کالن 
کشور تأثيرگذار هستند«، گفت: انجمن مهندسي دريايي ايران نيز بعنوان 
فراگيرترين تش��کل دريايي کشور، بايد اين موقعيت را به دست آورد و در 
اولين گام، در تعيين مديران دريايي مؤثر واقع ش��ود. مظاهري افزود: بايد 
ساختاري انديشيده شود که معاونان وزرا و مديران زيرمجموعه آنها، به نوعي 

منتخب جامعه دريايي باشند.

انجمن ارگان هاي دريايي را به خود جلب کند
دکتر امير عليخاني در اين نشس��ت بر رويکرد »فراگير« 
بودن و »جمع گرايي« انجمن مهندسي دريايي ايران تأکيد 
کرد و گفت: اگر انجمن فراگيري الزم را داش��ته باشد، از 
وزني برخوردار مي شود که جز در موارد خاص و استثنايي 
براي پيشبرد اهداف خود نيازمند مکاتبه با مسؤوالن ارشد 
نظام نخواهد بود. وي افزود: انجمن بايد راهکاري بيانديشد تا تصميم سازان 
ارگان هاي دريايي را به جمع خود جلب کند و از افرادي محدود با نگاهي 
مشخص فراتر رود. عاليخاني تأکيد کرد: انجمن مهندسي دريايي ايران به 
معناي واقعي کلمه بايد فراگير ش��ود و از گروه ها و مجموعه هاي مختلف 

دريايي – اعم از دولتي و خصوصي- بهره گيرد.

وظيفه انجمن کار کارشناسي و ارائه به مسؤوالن است
مهندس محمد بنايي نيز با بيان اينکه »وظيفه انجمن انجام 
کار کارشناس��ي و ارائه آن به صورت مکاتبات به مسؤوالن 
است«، تأکيد کرد: ما بايد از خودمان انتظار داشته باشيم 
و در جهت رفع چالش هاي مختلف کشور و صنعت دريايي 

بويژه در بخش فرار مغزها و نخبگان برآييم.

دکتر سعيد مظاهري:

دکتر امير عليخاني:

 مهندس محمد بنایي:

دولتمردان تکليف خود را با صنعت دريايي روشن کنند
عضو س��ابق هيأت مديره انجمن گف��ت: انجمن بايد 
کش��تي بان صنعت در حال غرق دريايي کشور باشد. 
دکت��ر ولي عربي که در نشس��ت اعض��اي ادوار هيأت 
مديره انجمن مهندسي دريايي ايران سخن مي گفت؛ 
افزود: در حال حاضر، بخش هاي مختلف صنعت دريايي 
بس��يار پراکنده هس��تند؛ در حالي که يکي از اهداف تأس��يس انجمن 
هم افزاي��ي و همگرايي ميان بخش هاي دريايي بوده اس��ت. وي تصريح 
کرد: کارخانجات پيشرو در صنعت دريايي کشور در اختيار افرادي قرار 
گرفته که بعضا اهليت ندارند و همين امر، چالش ها و مش��کالت آنها را 
افزايش داده است. عربي با بيان اينکه »چشم انداز توسعه صنعت دريايي 
در کش��ور بس��يار مبهم است«، خواستار آن ش��د که انجمن مهندسي 
دريايي در اولين گام از دولتمردان بخواهد تکليف خود را با اين صنعت 
روشن کنند و بگويند آيا اصوال به دنبال بهبود وضعيت و توسعه صنعت 

دريايي هستند يا نه؟

دکتر ولي عربي:

Marine Engineering
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تهيه دو طرح براي انتصابات دريايي
کاپيت��ان مالک عليمحمدي ب��ا انتق��اد از انتصاب هاي 
غيرتخصصي در ارگان هاي دريايي از سکوت و برخوردهاي 
محافظه کارانه انجمن در قبال اين موارد انتقاد کرد و گفت: 
انجمن مهندسي دريايي ايران بايد دو طرح »شرح شغل 
مديران ارش��د سازمان ها و ارگان هاي دريايي« و »شرايط 
احراز مسؤوليت سازمان ها و شرکت هاي دولتي دريايي« را تدوين و تصويب 

آن را از مجلس و ساير مراکز ذيربط پيگيري کند.

سمينار تخصصي براي صدرا و ايزويکو برگزار شود
دکتر مهدي سيف با اشاره به برگزاري سمينار اخير دکل هاي 
دريايي از سوي انجمن مهندسي دريايي ايران گفت: انجمن 
مي تواند در کنار همايش ساالنه صنايع دريايي، سمينارهاي 
تخصصي را با حضور کارشناس��ان و مسؤوالن مرتبط با يک 
موضوع خاص برگزار کند تا ضمن تالش براي حل مشکالت، 
بازتاب بيشتري در رسانه ها و افکار عمومي پيدا کند. وي در اين مورد به شرايط 
کنوني شرکت هاي صدرا و ايزوايکو اشاره کرد و برگزاري يک سمينار تخصصي را 

درباره اين دو مجموعه بزرگ کشتي سازي کشور خواستار شد.

کاپيتان مالک عليمحمدي:

 دکتر مهدي سيف:

سود تسهيالت بانکي براي ساخت شناور مناسب نيست
عضو س��ابق هيأت مديره انجمن گفت: مهمترين معضل 
پروژه هاي س��اخت کشتي در کش��ور، تأمين منابع مالي 
با نرخ مناسب اس��ت. مهندس امير بابايي که در نشست 
اعضاي ادوار هيأت مديره انجمن مهندس��ي دريايي ايران 
سخن مي گفت؛ افزود: نرخ هاي سود 26 درصدي پرداخت 
تسهيالت در کشور ما متناسب با فعاليت هاي تجاري و خدماتي است؛ اما براي 
سفارش دهنده شناور اصال مناسب نيست. وي تصريح کرد: اآلن متقاضيان 
زيادي براي انواع يدک کش، بارج و کروبوت در کشور وجود دارد؛ اما به دليل 
نبود تسهيالت با سود مناسب امکان سفارش ساخت به سازندگان داخلي را 
ندارند. جانشين سازمان صنايع دريايي گفت: براي تأمين منابع بايد از صندوق 
توسعه ملي، وجوه اداره شده سازمان بنادر و بانک ها با نرخ مناسب استفاده 
کرد. وي همچنين فقدان بروکرهاي توانمند و معتبر و س��ازماندهي نشدن 
تأمين کنندگان را از مش��کالت ديگر صنايع کشتي سازي خواند و افزود: ما 
اآلن سازندگان و تأمين کنندگان زيادي در حوزه تجهيزات دريايي داريم؛ اما 
آنها در يک جا جمع نشده اند تا خدمات تخصصي خود را به مالکان کشتي و 
کشتي سازان ارائه دهند. بابايي همچنين با اشاره به اشتغالزايي باالي 50 هزار 
نفر اسکراپ )اوراق( هر کشتي بزرگ از انجمن خواست رفع مشکل مجوزهاي 

زيست محيطي اين امر را بويژه در خليج فارس پيگيري کند.

مهندس امير بابایي:

برخورد انتقادي داشته باشيم
تيمسار مهدی دهقان با بيان اينکه »بسياري از چالش ها و 
مسايل جامعه دريايي طي سال هاي گذشته الينحل باقي 
مانده است«، تصريح کرد: هيأت مديره انجمن در اين مورد 
بايد انتقادي برخورد کند و ببيند چرا عليرغم فعاليت هاي 
انجمن شده، خواست هاي جامعه دريايي محقق نشده است؟ 
وي در اين مورد بر حضور افراد باانگيزه و جديد در هيأت مديره انجمن تأکيد 

کرد و گفت: البته اين امر، نافي تالش اعضاي کنوني و ادوار گذشته نيست.

انجمن ضعف اطالعاتي دارد
مهندس س��يداحمد نجم آبادي با بي��ان اينکه »انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران جايگاه حقوقي الزم را در کشور 
به دس��ت آورده است«، گفت: اما از نظر اطالعات، انجمن 
ضعف دارد؛ اطالعات اعضاي انجمن يا بسيار کلي است و 
يا بسيار جزئي که اين موارد براي ارائه گزارش هاي مستند 
و کاربردي به مسؤوالن کفايت نمي کند و بايد به سمت تهيه و تدوين آمار و 

اطالعات جامعه دريايي حرکت کنيم.

مشکالت ناشي از نرخ ارز
مهندس رسول گل کرم ني با اشاره به مشکالت گسترده 
شرکت هاي دريايي کشور و پيمانکاران بخش خصوصي 
در پي تحريم ها و افزايش ناگهاني نرخ ارز در سال گذشته 
خواستار پيگيري موضوع تعديل قراردادها با توجه به نرخ 

جديد ارز از سوي انجمن مهندسي دريايي ايران شد.

 تيمسار مهدي دهقان:

 مهندس سيداحمد نجم آبادي:

مهندس رسول گل کرم ني:

عکس العمل مشخصي درباره صدرا نديده ايم
عضو سابق هيأت مديره انجمن با ابراز نگراني از وضعيت 
کشتي سازي صدرا گفت: متأسفانه مالک جديد شرکت از 
ابتدا در جهت تعطيلي بخش کشتي س��ازي برآمد. دکتر 
شهراد کوکبي جهرمي افزود: شرکت صنعتي دريايي ايران 
)صدرا( مجموعه اي با سابقه 50 ساله در حوزه کشتي سازي 
اس��ت که انجمن براي نجات آن از شرايط بحراني بايد تمام توان خود را به 
کار گيرد. وي با اش��اره به مکاتبات اخير انجمن مهندس��ي دريايي ايران با 
مسؤوالن ارش��د نظام درباره وضعيت صدرا و ايزوايکو يادآور شد: متأسفانه 
تاکنون عکس العمل مشخصي از سوي دولت بويژه براي رفع معضالت صدرا 
نديده ايم. کوکبي با تأکيد بر اينکه »راهکار ارتقاي صنعت دريايي توسعه و 
ارتقاي فعاليت هاي توليدي است«، گفت: انجمن مهندسي دريايي ايران براي 
پيشبرد اهداف جامعه دريايي بايد عملگرايي پيشه کند تا در شرايط بحراني 

موجود، بتواند صنايع دريايي را نجات دهد.

کميته ادوار تشکيل شود
دکتر حميد زراعتگر با تأکيد بر ضرورت تداوم نشست هاي 
اعضاي ادوار هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران 
پيش��نهاد داد کميته اي تخصصي در اين زمينه تشکيل 
شود تا اعضاي سابق هيأت مديره انجمن بتوانند موضوعات 
کالن دريايي را در اين کميته احصاء و جهت پيگيري به 
ساير کميته ها ارائه کنند تا بدين طريق، جريان دائم همکاري فعاالن دريايي 

با انجمن برقرار بماند.

 دکتر شهراد کوکبي جهرمي:

دکتر حميد زراعتگر:
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ظرفيت شـناورهاي تحت کالس مؤسسـه رده 
بندي ايرانيان از 5 ميليون GT گذشت 

ريي��س هيأت امناي مؤسس��ه رده بن��دي ايرانيان 
اعالم کرد: با انجام رده بندي تعداد زيادي از کش��تي 
اقيانوس پيماي کشتيراني جمهوري اسالمي ظرفيت 
 GT شناورهاي تحت کالس اين مؤسسه از 5 ميليون
گذشت. امير بابايي که در مجمع عمومي مؤسسه رده 
بندي ايرانيان س��خن مي گفت؛ افزود: طي دو سال 
گذشته اين مؤسسه با 12 مؤسسه رده بندي و بازرسي 
کشتي در س��طح دنيا وارد همکاري شده است. وي 
از راه اندازي دفاتر مؤسسه رده بندي ايرانيان در نقاط 
مختلف دنيا از جمله کانادا، مالزي، سنگاپور، چين، 
هند، برزيل، روسيه و کليه کشورهاي حاشيه خليج 

فارس خبر داد. به گفته بابايي، طي دو سال گذشته 
با اعزام شش تن از پرسنل مؤسسه رده بندي ايرانيان 
به کره جنوبي تعداد پرسنل آموزش ديده اين مؤسسه 
توس��ط مؤسس��ه رده بندي KR به 14 تن مي رسد. 
رييس هيأت امناي مؤسس��ه رده بن��دي ايرانيان از 
درياف��ت گواهينامه DAS انگلس��تان، ورود به حوزه 
بازرسي سکوهاي دريايي و فراساحلي، بازرسي و رده 
بندي 36 شناور در درياي خزر، تدوين برنامه پنج ساله، 
تهيه طرح آموزش جامع کارکنان، همکاري با مؤسسه 
آموزشي کشتيراني در جهت تهيه دستورالعمل قانون 
کار دريايي و اخذ مجوز جديد فعاليت از سازمان بنادر 
و دريانوردي بعنوان ديگر اقدامات اين مؤسسه در دو 
سال گذشته ياد کرد. وي همچنين با اشاره به تشکيل 

کميته فني مؤسس��ه رده بن��دي ايرانيان به منظور 
بررسي عمليات بازرسي در سطح کشور ابراز اميدواري 
کرد که اين مؤسسه با ادامه روند رو به رشد خود، در 
آينده به انجمن بين المللي مؤسسات رده بندي جهان 

)IACS( بپيوندد.
مؤسسـات رده بنـدي مشـابه در کشـور ايجاد 

نخواهيم کرد 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه 
»تشکيل مؤسسه رده بندي ايرانيان اقدامي مناسب 
در يک مقطع زماني مناس��ب بود«، تأکيد کرد: در 
شرايط کنوني، اين مؤسسه بايد به بازارهاي بين المللي 
بيانديشد. محمد سعيدنژاد يادآور شد: اين مؤسسه 
توسط دلس��وزان حمل و نقل دريايي شکل گرفت 

فرش قرمزها را جمع کنيد
هشدار مديرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي به سازمان بنادر درباره بازگشت موسسات رده بندي خارجي:

مجمع عمومي دو س�االنه موسسه رده بندي ایرانيان در حالي 12 
اس�فند ماه برگزار ش�د که مدتي بود پس از توافقات دیپلماتيک 
ایران و مذاکرات ژنو، زمزمه رایزني موسس�ات رده بندي خارجي 
براي بازگش�ت به ایران در محافل دریایي ش�نيده مي ش�د. این 

بحث مهمترین نکته در مباحث مجمع عمومي موسسه رده بندي 
ایرانيان بود تا آنجا که مدیرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي در 
این باره صریحاً به سازمان بنادر و دریانوردي هشدار داد. گزارشي 

از مباحث این مجمع را در پي مي خوانيد.
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که تاکنون منش��اء خدمات زيادي براي کشور بوده 
و اميدواريم زمينه گسترش آن بيش از پيش فراهم 
ش��ود. وي با بيان اينکه »حمل و نقل دريايي يک 
فعاليت جهانشمول است که در چارچوب سياست ها 
و روابط جهاني توس��عه مي يابد«، گفت: مؤسس��ه 
رده بندي ايرانيان نيز بايد در چارچوب ضوابط، قوانين 
و استانداردهاي بين المللي باشد تا زمينه حمل و نقل 

ايمن کاال و مسافر را فراهم آورد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه »يکي 
از محدوديت هاي جدي حمل ونقل دريايي کشور در 
دوره تحريم ها مربوط به خروج مؤسسات رده بندي 
خارجي از کشور بود«، افزود: اين مؤسسات عليرغم 
وظيفه حرفه اي و مسؤوليت انساني خود و شعارهايي 
که درباره امنيت و ايمني دريانوردي مي دهند، حوزه 
مسؤوليت خود را رها کردند؛ اما خوشبختانه با تکيه 
بر اعتماد به نفس، دانش و تخصص موجود در جامعه 
دريايي کشور اين تهديد به فرصتي براي تشکيل و 

توسعه مؤسسات رده بندي ايراني تبديل شد.
وي با بيان اينکه »مؤسس��ه رده بن��دي ايرانيان از 
اي��ن پس بايد به بازارهاي بين المللي بيانديش��د«، 
تصريح کرد: ما بعنوان س��ازمان بنادر و دريانوردي 
حمايت هاي خود را در اين جهت خواهيم داش��ت 
و کل جامعه دريايي هم براي ارتقاي مؤسس��ه هم 
از لحاظ عل��م و دانش و هم از لحاظ اقتصادي بايد 
تالش کند تا با استفاده از امکانات داخلي و همکاري 
با شرکاي خارجي از موقعيت يک مؤسسه ملي به 

سطح بين المللي برسيم.
مديرعامل سازمان بنادر با تأکيد بر اينکه »قصد نداريم 
تحت عنوان ايجاد رقابت مؤسسات رده بندي مشابه 
در کشور ايجاد کنيم«، توضيح داد: ما اعتقاد داريم که 
فعاليت مؤسسات رده بندي جنبه رقابتي ندارد و بايد 
امکان آن را فراهم کنيم تا مؤسسات با خيال راحت با 
کشتيراني ها و مشتريان خود کار کنند و بدون نگراني 

از دس��ت دادن بازار، به رعايت مقررات و استانداردها 
بپردازند. وي همچنين اعالم کرد: سياست کلي سازمان 
بنادر اين اس��ت که گواهينامه هاي صادرشده از سوي 
مؤسسات رده بندي ايراني اعتبار ذاتي و ماهوي داشته 
باش��د و نه صرفا شکلي. سعيدنژاد همچنين با بيان 
اينکه »قصد نداريم در کش��ور را بر روي مؤسسات 
رده بندي خارجي ببنديم«، درعين حال تأکيد کرد: 
حمايت از مؤسسات رده بندي ايراني را هم در دستور 
کار داري��م تا بتوانند هويت علمي و فني خود را در 

سطح جهاني نشان دهند.

نگاه شرکت ملي نفتکش به گاز است 
مديرعامل ش��رکت ملي نفتکش ايران گفت: ايجاد 
بازارهاي جديد و رش��د تقاضا براي گاز و همچنين 
پتاس��يل هاي گاز و پتروشيمي کشور باعث شده تا 
افق هاي روش��ني در کشور پيش روي حمل و نقل 
درياي��ي قرار گيرد. علي اکبر صفاي��ي ادامه داد: هر 
چند با توجه به ش��رايط بازار جهاني نمي توان رشد 
بس��يار بااليي را در بازار جهاني حمل و نقل دريايي 
نفت انتظار داشت؛ اما ايجاد بازارهاي جديد و رشد 
تقاضا در بخش گاز وهمچنين پتانسيل هاي گازي 
و پتروش��يمي کشور باعث شده تا افق هاي روشني 
در کشور در اين بخش ايجاد شود. صفايي همچنين 
با ابراز خوشنودي از مش��ارکت مؤسسه رده بندي 
ايرانيان با مؤسسه KR کره جنوبي ابراز اميدواري کرد 
که در سال هاي آينده اين مؤسسه به انجمن جهاني 
مؤسسات رده بندي )IACS( بپيوندد تا از اين طريق، 
بر تدوين قوانين و مقررات سازمان جهاني دريانوردي 

)IMO( نيز تأثرگذار شود.

براي موسسات خارجي فرش قرمز پهن نکنيد
مديرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي با ناجوانمردانه 
خواندن اقدام مؤسس��ات رده بندي خ��ارج در رها 

کردن همکاري ها و مسؤوليت هاي خود در ايران در 
دوره تحريم ها تأکيد کرد: نبايد براي بازگش��ت اين 

مؤسسات فرش قرمز پهن کنيم.
محمد حسين داجمر خطاب به محمد سعيدنژاد، 
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي، و سيدعلي 
استيري، معاون امور دريايي سازمان، افزود: مي دانيم 
نگاه حمايتي سازمان بنادر و دريانوردي از مؤسسات 
رده بندي داخلي وجود دارد؛ اما اين نگاه بايد در قبال 
بازگشت مؤسسات خارجي به ايران قاطع تر و صريح تر 
باشد. وي تأکيد کرد: تحرک و فعاليت ناوگان دريايي 
ايران بدون فعاليت مجموعه هايي نظير مؤسسات رده 
بندي ايرانيان و آسيا که تهديد تحريم ها را به فرصتي 
براي کشور تبديل کردند، ممکن نبود و ما توانستيم 
يک��ي از حلقه هاي انحصار صنع��ت دريانوردي را با 
فعاليت اين مؤسسات بشکنيم. مديرعامل کشتيراني 
جمهوري اسالمي با يادآوري عملکرد مؤسسات رده 
بن��دي خارجي در آن مقطع گف��ت: بعضي از اين 
مؤسسات حتي يک هفته هم به ما فرصت ندادند و 

کشتي هاي ايراني را بدون حمايت رها کردند.
داجمر افزود: مؤسس��ات خارجي صرف��ا بايد در قالب 
همکاري با مؤسسات ايراني فعاليت کنند تا مؤسسات 
ما بتوانند رشد کنند و در مرحله بعد، با آنها وارد رقابت 
شويم. وي همچنين خواستار تجميع دو مؤسسه رده 
بندي ايرانيان و آس��يا شد و افزود: اميدواريم با کمک 
س��ازمان بنادر و دريانوردي همچون همه کشورهاي 
داراي صنعت دريانوردي، به سمت داشتن يک کالس 
واحد حرکت کنيم تا اين مؤسس��ه واحد به زودي به 
انجمن بين المللي مؤسس��ات رده بندي )IACS( وارد 
ش��ود. اين مدير ارش��د حمل ونق��ل دريايي در بخش 
ديگري از س��خنان خود با بي��ان اينکه »بخش حمل 
و نقل از ادغام وزارتخانه هاي راه و ترابري و مس��کن و 
شهرسازي به شدت لطمه خورد«، گفت: دليل اين امر، 
تمرکز وزارت راه و شهرسازي بر پروژه سياسي مسکن 
مهر است و به همين جهت هم، وزراي اين وزارتخانه در 
هر دو دولت از بخش مسکن انتخاب شده اند. وي تصريح 
کرد: مظلوميت بخش حمل و نقل دريايي در چارچوب 
وزارت مسکن و شهرسازي تا آنجاست که طي دو سال 
گذش��ته و در اوج تحريم هاي دريايي ايران، حتي يک 
جلسه براي بررسي موضوع تحريم اين بخش از سوي 
وزارتخانه تشکيل نشد. داجمر از سعيدنژاد بعنوان معاون 
وزير راه و شهرسازي خواست تا با پيگيري هاي خود در 
جهت کاهش مظلوميت بخش حمل و نقل دريايي در 
مراجع حکومتي و دولتي گام بردارد. وي در اين جهت 
به ضرورت حمايت هاي قانوني از مؤسسه رده بندي 
ايرانيان بويژه در موضوع ماليات اشاره کرد و گفت: اگر 
سريع تر در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد؛ مؤسسه با 

مشکالت گسترده مالياتي مواجه خواهد شد.

مديرکل دريايي مؤسسه رده بندي لويدز به همراه مدير منطقه اي آفريقا و خاورميانه اين مؤسسه با 
مديرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي ايران ديدار و گفتگو کرد.  در اين ديدار، محمد حسين داجمر 
به موضوع ترک ناگهاني مؤسسات رده بندي خارجي و جايگزيني آنها توسط موسسات ايراني اشاره 
کرد و ابراز داش��ت که در حال حاضر کش��ور جمهوري اسالمي ايران داراي توانمندي هاي شناخته 
شده در سطح جهان در ارتباط با مقوله رده بندي و بيمه هاي P&I است که مي توان به  آنها بعنوان 
ثمرات و برکات ناشي از تحريم هاي اعمالي توسط کشورهاي غربي، اشاره داشت. در اين مالقات تام 
بوردلي، مديرکل دريايي مؤسسه   رده بندي لويدز، ضمن ارائه توضيحاتي در رابطه با تاريخچه همکاري 
کش��تيراني جمهوري اسالمي ايران و مؤسس��ه رده بندي لويدز و اظهار تاسف از توقف اين خدمات 
بواس��طه اعمال تحريم ها اظهار اميدواري کرد که با تغيير شرايط اين مناسبات مجددا از سرگرفته 
شود و مؤسسه رده بندي لويدز بتواند همچون گذشته به خدمات خود در خصوص رده بندي و کالس 

کشتي هاي ايراني و بر طبق آخرين استانداردهاي موجود ادامه دهد.

لويدزي ها براي پوزش خواهي سراغ داجمر رفتند
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گام اول
 آقاي وزير
در پي بازديد وزير صنعت از ايزوايکو
و توصيه وي به کشتيراني ها
براي استفاده بيشتر از توانمندي کشتي سازي هاي ايراني 
بحث ها در باره توان ساخت کشتي در داخل بارديگر باال گرفت
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وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد از توانمندي 
هاي بخش خصوصي در ساخت، تعمير و نگهداري 
انواع کشتي و شناور استفاده کرد. محمدرضا نعمت 
زاده در بازديد از توانمندي مجتمع کش��تي سازي 
و صنايع فراس��احل ايران )ايزوايک��و(، افزود: در اين 
مجموعه هم اکنون تعمير، نگهداري و ساخت انواع 
ش��ناور و کشتي هاي پهن پيکر انجام مي گيرد که 

بايد فعال تر از گذشته عمل کنند. 
وي يادآور شد: ش��رکت هاي کشتيراني و نفتکش 
براي تعمير، نگهداري و س��اخت کشتي هاي خود، 
بهتر است از توانمندي مجتمع کشتي سازي و صنايع 
فراساحل ايران )ايزوايکو( بهره ببرند چرا که خدمات و 
موارد درخواستي خود را زودتر و ارزان تر از کشورهاي 
خارجي دريافت مي کنند. نعمت زاده با بيان اينکه 
پروژه هايي مانند حوضچه خش��ک بزرگ ايزوايکو 
بايد هرچه زودتر تکميل شود گفت: اين شرکت مي 
تواند از سرمايه گذاران متخصص بخش خصوصي در 
تأمين نيازه��اي ارزي و ريالي خود و توان فني آنان 

بهره گرفت.

بازگشت ايزوايکو به ايدرو نهايي شد 
وزير صنعت، معدن و تجارت از نهايي شدن بازگشت 
مجدد ش���رکت مجتم�ع کشتي س�ازي و صن�ايع 

فراس��احل ايران )ايزوايکو( به س��ازمان گسترش و 
نوس��ازي صنايع ايران )ايدرو(، در کميس��يون هاي 
ابتدايي دول��ت خبر داد. محمدرضا نعم��ت زاده در 
آستانه سفر رييس جمهور به بندرعباس افزود: با توجه 
ب��ه اهميت موضوع، وزارتخانه کار را تصويب ش��ده 
دانسته و فعاليت ها را نيز از طريق سازمان گسترش 

شروع کرده است.
وي يادآور شد: چند سال پيش با مصوبه اي از سوي 
دولت گذشته، مجتمع ايزوايکو به وزارت دفاع واگذار 
ش��ده بود و از آنجايي که آنها نيازي نداش��تند، اين 
واحد بالتکليف مانده بود و اقدام براي بازگشت آن به 
سازمان گسترش آغاز شد. نعمت زاده ترغيب شرکت 
ملي حفاري به سپردن کارهاي تعميراتي به ايزوايکو 
را يکي از برنامه هاي حمايتي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دانس��ت و اضافه کرد: اين مجتمع کشتي 
سازي تا حدودي فعال شده و بايد در زمينه ساخت 
و تعمير انواع ش��ناورها فعالتر نيز بشود و ما نيز در 
خصوص رفع نارسايي ها و اجراي پروژه هاي نيمه تمام 

از آنان حمايت مي کنيم. 
وي يادآورش��د: در صورتي که صنايع کشتي سازي 
فراس��احل بتواند در موعد مقرر به قرارداد هايش در 
خصوص ساخت و تعمير انواع شناور و حتي دکل هاي 
حفاري نفتي عمل کند؛ هر سال بر تعداد متقاضيان 

استفاده از خدماتش افزوده مي شود.

تعميـر و سـاخت جـک آپ بـه ايزوايکـو منتقل 
مي شود

وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينکه »براي اولين 
بار تعمير جک آپ در مجتمع کشتي سازي و صنايع 
فراساحل ايران )ايزوايکو( انجام شد«، اعالم کرد: اين 
اتفاق باعث خواهد ش��د که تعميرات و ساخت اين 
سازه هاي دريايي به اين منطقه منتقل شود. محمدرضا 
نعمت زاده در ديدار فعاالن صنايع فوالد و دريايي که 
با حضور رييس جمهور در بندرعباس برگزار شد؛ به 
صنعت کشتي سازي هرمزگان اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر کش��تي هايي با ظرفيت 8 هزار تن در 
مجتمع ايزوايکو ساخته مي شود و همچنين ساخت 
و تعمير پلت فرم هاي سکوهاي نفتي در خط توليد 
قرار دارد. مديرعامل شرکت مجتمع کشتي سازي و 
صنايع فراساحل ايران )ايزوايکو( نيز گفت: براي اولين 
باراين شرکت به فن آوري تعمير جک آپ هاي دريايي 
عمق زياد که تا قبل از اين در انحصار ش��رکت هاي 

آمريکايي و انگليسي بود، دست پيدا کرد.
حميد رضاييان اصل افزود: براي اولين باردر س��ال 
جاري ،کش��تي س��ازي ايزوايکو با تعمير جک آپ 
مدرس متعلق به شرکت ملي حفاري ايران وارد اين 

کشتيراني و نفتکش از توان ايزوايکو بهره ببرند
وزير صنعت:
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بازار ش��د. وي خاطرنشان کرد: فن آوري تعمير و يا 
ساخت اين سازه ها )جک آپ( در انحصار شرکت هاي 
خاص آمريکايي و انگليسي است که ورود به اين کار، 
دانش مهندسي خاصي را مي خواهد که ايزوايکو براي 

اولين بارتوانست به اين مهم دست يابد.
به گفته رضاييان اصل، شکسته شدن اين انحصار به 
وسيله متخصصان داخلي،يک پيروزي براي صنايع 

دريايي کشور محسوب مي شود.
وي يادآور شد: با تعمير اولين جک آپ که تا قبل از 
پايان امسال تحويل ملي حفاري خواهد شد، دومين 
جک آپ بسيار مدرن خريداري شده از خارج نيز براي 

تعمير وارد اين مجموعه شده است.

تمديد قرارداد شرکت تعميرات کشتي پرشياهرمز 
با ايزوايکو 

مديرعامل کش��تيراني جمهوري اس��المي ايران از 
تمديد قرارداد اجاره شرکت تعميرات کشتي پرشيا 
هرمز با مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران 

)ايزوايکو( براي مدت 15 سال خبر داد. 
محمد حسين داجمر گفت: شرکت تعميرات کشتي 
پرش��يا هرمز در راس��تاي حضور فع��ال و اثر گذار 
دربخش هاي مختلف دريايي موفق به تمديد قرارداد 
اجاره يارد تعميرات متعل��ق به مجتمع ايزوايکو به 
مدت 15 سال شد. وي ادامه داد : با توجه به عملکرد 
مثبت شرکت پرشيا هرمز که موجب رضايت مالکان 

شناورها شده، انتظار مي رود ادامه فعاليت اين شرکت، 
ضمن ارتقاء کيفيت خدمات تعميراتي ارائه شده به 
کشتي ها سهم کشور از بازار تعميرات منطقه را که 
در حال حاضر بسيار ناچيز است؛ افزايش دهد.  اخذ 
نمايندگي خدمات پس از فروش تجهيزات دريايي از 
برنامه هاي راهبردي اين شرکت در سال هاي پيش 
رو است. داجمر اظهار داشت: در کنار انجام تعميرات 
ادواري و اساسي انواع شناورها، اجراي پروژه راه اندازي 
ماشين آالت و تجهيزات و آزمايش دريايي شناورهاي 
جديد از جمله فعاليت هاي شرکت پرشيا هرمز بوده 
که براي اولين بار در کش��ور توسط نيروهاي ايراني 

متخصص در حال انجام است.

براي ساخت کشتي هاي بزرگ مزيت نداريم
اظهارات مديرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي پس از توصيه وزير صنعت:

مديرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي گفت: صنايع 
کشتي سازي ايران و از جمله مجتمع ايزوايکو توانمندي 
الزم براي تعميرات کشتي را دارند؛ اما در بخش ساخت 

شناورهاي بزرگ نمي توان به آنها تکيه کرد.
محمدحس��ين داجمر اين مطلب را در گفت وگو با 
خبرنگار مارين نيوز و درباره اظهارات اخير محمدرضا 
نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، بيان کرد 
که از کش��تيراني جمهوري اسالمي و شرکت ملي 
نفتکش خواسته بود از توان ايزوايکو بيشتر بهره ببرند. 
وي دراين باره توضيح داد: در بخش تعميرات کشتي 
ما حتما از بيشترين ظرفيت ايزوايکو بهره خواهيم 
برد؛ ضمن آنکه توانمندي ايجادشده در اين بخش که 
در قالب شرکت تعميرات کشتي پرشيا هرمز بوجود 
آمده، ناشي از همکاري، مشارکت و سرمايه گذاري 

کشتيراني جمهوري اسالمي بوده است.
داجمر افزود: پرشيا هرمز توان تعمير انواع کشتي تا 
ظرفيت 70 تا 75 هزار تن را دارد و با تمديد قرارداد 
کش��تيراني و ايزوايکو براي 15 سال ديگر که اخيرا 
صورت گرفت؛ قصد داريم توانمندي و ظرفيت هاي 
اين يارد تعميراتي را توسعه دهيم تا هم کشتي هاي 
ناوگان کشتيراني و هم ساير کشتي هاي عبوري در 

منطقه خليج فارس را تعمير کنيم.
وي درعين حال از وضعيت ساخت شناور در ايزوايکو 
به شدن انتقاد کرد و يادآور شد: قراردادهاي کشتيراني 
جمهوري اسالمي براي ساخت کشتي هاي کانتينربر 
با ايزوايکو با گذش��ت بيش از 10 سال هنوز محقق 
نشده و تحويل کشتي سوم )ايران کاشان( که قرار 
بود در دهه فجر انجام شود، بار ديگر به تعويق افتاد.

مديرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي با بيان اينکه 
»ورود ايران به فاز ساخت کشتي هاي بزرگ نيازمند 
مطالع��ات عميق اقتصادي و فني اس��ت«، تصريح 

ک��رد: اينکه ما بخواهيم هر چيزي را به هر قيمتي 
در داخل بسازيم، نه شرط عقل است و نه توانمندي 
آن وجود دارد و نهايتا هم، به ورشکس��تگي اقتصاد 
کشور منجر خواهد شد. وي با طرح اين پرسش که 
»لطمه چند صد ميليون دالري ايزوايکو به کشتيراني 
جمهوري اسالمي بابت ساخت کشتي هاي کانتينربر 
را چه کس��ي جبران مي کند؟«، گفت: کش��تيراني 
جمهوري اس��المي به همراه شرکت ملي نفتکش 
بعنوان دو ناوگان تجاري و نفتي کشور بايد در عرصه 
بين الملل با خطوط کشتيراني خارجي رقابت کنند 
و نمي توانند هزينه هاي سنگين چنين قراردادهايي 

را متحمل شوند.
داجم��ر با بيان اينک��ه »مزيت اقتصادي س��اخت 
کش��تي در داخل با تجربه دو دهه اخير زير سؤال 
رفته اس��ت«، درعين حال تصري��ح کرد: در بخش 
تعميرات، ما از ابتدا بر فعال ش��دن ياردهاي داخلي 
و ني��از جدي منطقه خليج ف��ارس به فعاليت هاي 
تعميراتي تأکيد داشتيم؛ اما اين نياز سال ها مغفول 
مانده بود، تا آنکه با مشارکت کشتيراني جمهوري 
اس��المي و تأسيس شرکت تعميرات کشتي پرشيا 
هرم��ز توانمندي خوبي در داخل بوج��ود آمد. وي 
يادآور شد: متأس��فانه، حوضچه بزرگ ايزوايکو که 
امکان تعمير نفتکش هاي سوپرتانکر و 300 هزار تني 
را فراهم مي کند؛ هنوز ناتمام مانده است. مديرعامل 
کشتيراني جمهوري اسالمي در مورد وضعيت فعلي 
ايزوايکو نيز با بي��ان اينکه »مدتي وزارت صنعت از 
اين مجتمع کشتي س��ازي غافل ش��ده بود و حتي 
بحث واگذاري آن به وزارت دفاع مطرح شد«، تأکيد 
ک��رد: اگر دولت برنامه اي ب��راي حمايت از صنعت 
کشتي سازي دارد؛ اولين جايي که بايد در مورد آن 
مطالعه و حمايت شود، ايزوايکو است که سال ها براي 

تأسيس و فعال ش��دن آن هزينه شده است. وي با 
بيان اينکه »ايزوايکو در ش��رايط فعلي مزيتي براي 
ساخت کشتي هاي بزرگ ندارد«، درعين حال افزود: 
امکان ساخت کشتي هاي کوچک و پرتعداد که در 
کش��ور به آن نياز جدي داريم و همينطور ساخت 
و تعمير سکوها و سازه هاي دريايي در اين مجتمع 
وجود دارد و ايزوايکو در اين بخش، مزيت نس��بي و 

حتي قطعي دارد.
داجمر با بيان اينکه »هدفگ��ذاري ايزوايکو بايد در 
جهت فعال ش��دن در اين بخش ها باشد که ارزش 
اف��زوده بااليي هم در ب��ر دارد«، گفت: اما اگر بدون 
مطالعات الزم، بار ديگر س��راغ س��اخت شناورهاي 
بزرگ برويم تا س��اخت آنها س��ال ها معطل بماند؛ 
خسارت جدي به کشتيراني ها و اقتصاد کشور وارد 

خواهد شد.
وي با بيان اينکه »سفارش ساخت اين شناورها به 
داخل منجر به تربيت نيرو هم نشد«، تصريح کرد: 
کشتيراني جمهوري اسالمي نيروهاي زيادي را براي 
کسب تجربه و آموزش در قالب ساخت اين کشتي ها 
به خارج اعزام کرد؛ اما تعداد بسيار اندکي از آن افراد 

در صنعت کشتي سازي باقي ماندند.
مديرعامل کشتيراني جمهوري اسالمي همچنين 
درباره احتمال از س��ر گرفته شدن قراردادهاي اين 
شرکت با ياردهاي کره اي براي ساخت کشتي گفت: 
با توجه به اينکه هنوز تحريم ها بطور کامل برداشته 
نشده؛ اين امر ممکن نيست. ولي به محض برداشته 
ش��دن تحريم ها، آنها آمادگي کامل ب��راي احياي 

قراردادها را دارند. 
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 مديرعامل مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل 
ايران )ايزوايکو( گفت: گره هاي کاري اين مجتمع 
کشتي سازي با کشتيراني هاي کشور بويژه کشتيراني 

جمهوري اسالمي در حال باز شدن است.
حمي��د رضاييان اصل ک��ه درباره اظه��ارات اخير 
محمدحس��ين داجم��ر، مديرعامل کش��تيراني 
جمهوري اسالمي، با خبرنگار مارين نيوز گفت وگو 
مي کرد؛ توضيح داد: ايزوايکو کشتي هاي کانتينربر 
اول و دوم را به کش��تيراني تحويل داده و کشتي 

سوم در مرز پيشرفت 92 درصد قرار دارد.
وي با اعالم اينکه »کش��تيراني جمهوري اسالمي 
براي تکميل کشتي سوم منابع جديدي را از محل 
مطالبات قبلي ايزوايکو اختصاص داده است«، ابراز 
اميدواري کرد با تحويل کشتي ها، ضمانتنامه هاي 
بانکي ايزوايکو که در س��ال هاي گذش��ته به اجرا 

گذاشته شده، آزاد شود.
مديرعامل ايزوايکو همچنين با اش��اره به امضاي 
قرارداد 15 ساله مشارکت با کشتيراني جمهوري 
اسالمي در بخش تعميرات کشتي گفت: با امضاي 
اين قرارداد، همکاري هاي دو طرف توسعه خواهد 
يافت. وي درباره اظهارات داجمر که گفته بود: »براي 
ساخت کشتي هاي بزرگ در داخل مزيت نداريم« 
و انتقاده��اي وي درباره تأخير طوالني در تحويل 
کشتي هاي کانتينربر از سوي ايزوايکو، گفت: من 
نمي خواهم بگويم حرف آقاي داجمر اشتباه است؛ 
اما اين نکته هم وجود دارد که 10 س��ال قبل در 
حاليکه هنوز ساختار فني کشتي سازي هاي ما رشد 
نکرده بود، کشتيراني جمهوري اسالمي و شرکت 
ملي نفتکش ش��ناورهايي را به ايزوايکو سفارش 

دادند که در نوع خود، سخت و پيچيده بود.
رضاييان اصل با بيان اينکه »اآلن دانش س��اخت 
کشتي در دانشگاه ها و مراکز علمي کشور رسوب 
کرده اس��ت«، تصريح کرد: فض��اي کارخانجات 
کشتي سازي هم  از رخوت و سستي درآمده و بدنه 

تخصصي ما فعال، پويا و اميدوار است.
مديرعامل ايزوايکو با بيان اينکه »اين مجتمع در 
دو سال گذشته همه شناورهاي مورد تعهد خود را 
تحويل داده است«، افزود: تنها مسأله ما مربوط به 
سفارش هاي شرکت ملي نفتکش است که اجراي 

آن به داليل مالي گره خورده است.
وي با درخواس��ت کمک از کشتيراني  جمهوري 
اس��المي ب��راي هم��کاري جه��ت آزاد ش��دن 
ضمانتنامه ه��اي بانکي تأکيد کرد: ب��ا اين اقدام، 

گره هاي کور بخش کشتي سازي باز خواهد شد.

اين کشتي ساز يادآور شد: کشتي کانتينربر ايران 
شهرکرد که سال گذشته تحويل شد؛ 11 ماه است 
در حال فعاليت در درياس��ت و همين امر، نشانه 
توانمندي صنعت کشتي س��ازي کشور در بخش 

ساخت کشتي هاي بزرگ است.
وي درب��اره اخب��اري که از احياي س��فارش هاي 
کش��تيراني براي ساخت کش��تي هاي جديد در 
ک��ره و يا خريد کش��تي هاي 9000 کانتينري در 
روزهاي اخير منتشر ش��ده؛ نيز گفت: ما وقتي از 
سفارش ساخت کشتي به خارج انتقاد مي کنيم، 
بايد واقع بينانه نگاه کنيم و وضعيت کشتيراني ها را 

هم ببينيم.
رضاييان اصل با بيان اينکه »آقاي داجمر مديرعامل 
ي��ک بن��گاه تج��اري و داراي نگاه��ي منطقي و 
حرفه اي در سطح بين المللي است«، افزود: وقتي 
مجموعه اي مانند کش��تيراني جمهوري اسالمي 
مي بيند در داخل فاينانسورهاي قوي حضور ندارند 
و سيستم بانکي از ساخت کشتي حمايت نمي کند 
و در مقابل، کشتي سازان چين و کره تا 90 درصد 
ارزش کشتي را تسهيالت مي دهند؛ طبيعي است 

که سفارش هاي خود را به آنها دهند.
وي با تأکيد بر اينکه »هم به کشتي سازان و هم به 
مشتريان آنها بايد کمک شود«، گفت: بخش هاي 
مختلف صنعت دريايي مانند دانه هاي يک تسبيح 
با هم مرتبط هس��تند. اين کشتي ساز تأکيد کرد: 

اگر حمايت هاي مالي و بانکي براي سفارش ساخت 
کشتي در داخل وجود داشت و باز هم کارفرمايان 
س��راغ خارجي ها رفتند؛ آنگاه بايد از عملکرد آنها 

انتقاد کرد.
مديرعامل ايزوايکو در ادامه اين گفت وگو درباره سفر 
هفته گذشته رييس جمهور به بندرعباس و دليل 
عدم بازديد از اين مجتمع کشتي سازي گفت: بازديد 
از ايزوايکو در برنامه هاي روز اول سفر رييس جمهور 
قرار داش��ت، ام��ا به دليل ترافي��ک کارها در بندر 
شهيدرجايي و مجتمع فوالد و چندين سخنراني، 
اين امر ممکن نش��د. وي با بيان اينکه »مشکالت 
مجموعه کشتي سازي را به رييس جمهور منتقل 
کرديم«، افزود: گزارش هايي هم درباره مسايل مالي 
و حقوق��ي ايزوايکو به خانم دکت��ر الهام امين زاده، 
معاون حقوقي، و دکتر محمد شريعتمداري، معاون 

اجرايي رييس جمهور، ارائه داديم.
رضايي��ان اصل همچنين با اش��اره ب��ه اظهارات 
رييس جمهور در جلسه ش��وراي اداري هرمزگان 
گفت: ايشان در اين جلسه تأکيد کردند قدم هاي 
خوبي در بخش کشتي سازي برداشته شده که بايد 
آن را ادام��ه دهي��م. وي با بيان اينکه »نگاه دولت 
يازدهم به حوزه صنعت و اقتصاد دريامحور است«، 
به بازديد هفته گذشته محمدرضا نعمت زاده، وزير 
صنعت، معدن و تجارت، از ايزوايکو اش��اره کرد و 
گف��ت: آقاي نعم��ت زاده وزيري کام��ال حرفه اي، 
باتجربه و آگاه به ريزترين مسايل صنعت هستند 
و طبعا با حضور ايشان، انتظار حمايت جدي تر اين 

وزارتخانه از صنايع دريايي را داريم.
مديرعامل ايزوايکو اختصاص اعتبار براي پروژه هاي 
نيمه تمام ساخت کشتي و حوضچه بزرگ بندرعباس 
را از خواسته هاي اين شرکت از دولت اعالم کرد و 
افزود: درخواست ديگر ما اين است که شناورهاي 
کانتينربر 102 و 103 که قرارداد آنها فس��خ شده 

بود، احياء و بودجه ساخت آنها اختصاص يابد.
وي با اشاره به اشتغالزايي پروژه هاي ساخت کشتي 
و نياز کشور به شناورهاي کانتينربر گفت: ساخت 
شناوري در ابعاد ايران شهرکرد مي تواند براي 500 
تا 600 نفر به مدت 18 تا 24 ماه اشتغال مستقيم 
ايجاد کن��د. بدين ترتيب، احياي س��فارش هاي 
فسخ شده هم اشتغالزايي در بر دارد و هم تعهدات 

بر زمين مانده کشتي سازان را عملي خواهد کرد.

گره هاي کور کشتي سازي را باز کنيد
مديرعامل مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران 

من نمي خواهم بگويم حرف آقاي داجمر اشتباه 
است؛ اما اين نکته هم وجود دارد که 10 سال قبل 

در حاليکه هنوز ساختار فني کشتي سازي هاي 
ما رشد نکرده بود، کشتيراني جمهوري اسالمي 
و شرکت ملي نفتکش شناورهايي را به ايزوايکو 
سفارش دادند که در نوع خود، سخت و پيچيده 
بود. اآلن دانش ساخت کشتي در دانشگاه ها و 

مراکز علمي کشور رسوب کرده است
فضاي کارخانجات کشتي سازي هم از رخوت

و سستي درآمده و بدنه تخصصي ما فعال، پويا
و اميدوار است.
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عضو سابق هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي 
اي��ران گفت: امکان س��اخت کش��تي هاي بزرگ 
کانتينرب��ر ت��ا ظرفي��ت TEU 3500 در مجتم��ع 

کشتي سازي ايزوايکو وجود دارد.
س��يداحمد نجم آبادي که درباره اظه��ارات اخير 
مديرعامل کش��تيراني جمهوري اس��المي مبني 
بر اينکه »براي س��اخت کشتي هاي بزرگ مزيت 
نداري��م« با خبرنگار مارين نيوز گفت وگو مي کرد؛ 
افزود: ظرفيت ساخت کشتي هم از نظر سخت افزاري 
و هم نرم افزاري بطور کامل در ايزوايکو وجود دارد 
و نيروهاي انس��اني کارآمد نيز در چند سال اخير 

تربيت شده اند.
وي ب��ا بيان اينک��ه »اي��ن ادعا از ط��رف جامعه 
کشتي سازي کشور قابل اثبات است«، در مورد تأخير 
در پروژه هاي ساخت کشتي گفت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بعنوان متولي صنعت کشتي سازي 
و مالک ايزوايکو بايد مقداري صبر و حوصله به خرج 
دهد و مانند همه کش��ورها با اختص��اص يارانه از 

صنعت کشتي سازي حمايت کند.
مديرعامل يارد دو ايزوايکو در اوايل دهه 80 يادآور 
ش��د: در اس��نادي که در س��ال هاي 83 و 84 به 

وزارت صنايع وق��ت داديم؛ توانمندي هاي موجود 
در ايزوايکو براي س��اخت کش��تي در کشور بطور 
کامل تبيين ش��ده بود. وي افزود: اگر واقعا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بطور فعال ش��دن جدي 
بخش کشتي سازي و افزايش ظرفيت هاي آن است؛ 
مي تواند از کشتي سازان مهم دنيا مشاوراني بياورند 
تا وضعيت موجود را ارزيابي کنند. نجم آبادي افزود: 
در اس��ناد ارائه شده در س��ال هاي 83 و 84 اعالم 
شده بود که با س��رمايه گذاري 30 ميليون دالري 
مي توان مجموعه ايزوايکو را به ظرفيت اسمي رساند 

و کاستي هاي آن را برطرف کرد.
به گفته وي، ظرفيت اسمي ايزوايکو در آن مقطع 
س��اخت ساالنه 8 تا 10 کشتي کانتينري در ابعاد 
2200 ت��ا TEU 3500 بود ک��ه در صورت تکميل 

و راه ان��دازي حوضچه خش��ک، اي��ن ظرفيت باز 
ه��م افزايش مي يافت. قائم مقام س��ابق ايزوايکو با 
بي��ان اينکه »تغييرات مديريت��ي در اين مجتمع 
کشتي س��ازي در س��ال 83 مان��ع از نتيجه دادن 
اقدامات قبلي ش��د«، تصريح کرد: مش��کل اصلي 
ايزوايکو بحث مديريت اس��ت ک��ه با توجه به رفع 
مش��کالت مربوط به واگذاري آن ب��ه وزارت دفاع، 

بايد با توجه و حمايت وزارت صنايع بهبود يابد. وي 
يادآور شد: در دوران مسؤوليت مهندس مصطفي 
کرباليي در ايزوايکو اين مجموعه رشدي باورنکردني 
داشت؛ به گونه اي که برخي کارشناسان دريايي آن 
را با ياردهاي اروپايي مقايسه مي کردند؛ اما اين روند 

خوب با برکناري ايشان متوقف شد.
نجم آبادي با اشاره به ساخت چند فروند کشتي با 
ظرفيت TEU 2200 کانتينر طي چند سال گذشته 
در ايزوايکو گفت: همان زمان، ساخت کشتي هايي 
با ظرفيت ه��اي 2500، 2700 و TEU 3500 نيز در 
اين مجموعه پيش بيني ش��ده بود؛  اما س��اخت 
کش��تي هايي در ابعاد بزرگت��ر نيازمند تکميل و 

راه اندازي حوض خشک بندرعباس است. 
وي بر اين اساس برنامه کشتيراني جمهوري اسالمي 
براي سفارش ساخت کشتي هاي 9000 کانتينري 
به خارج را قابل توجيه خواند و گفت: زيرساخت هاي 
فعلي ايزوايکو براي ساخت کشتي هايي در اين ابعاد 

پاسخگو نيست. 

قائم مقام پيشين ايزوايکو در پاسخ به اظهارات داجمر مطرح کرد:

امکان ساخت کشتي تا ظرفيت TEU 3500 در ايزوايکو

دکتر مهدي سيف با دريافت حکمي از مهندس غالمرضا شافعي، مديرعامل 
س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران )ايدرو(، بعنوان مديرعامل جديد 
شرکت کشتي سازي عظيم گسترش منصوب ش��د. سيف که 18 اسفندماه 
رس��ما به مديران و پرسنل ش��رکت کشتي س��ازي عظيم گسترش معارفه 
ش��د؛ پيش از اين، مس��ؤوليت هايي چون عضوي��ت در هيأت مديره مجتمع 
کشتي سازي و صنايع فراس��احل ايران )ايزوايکو(، مديرعامل شرکت اروندان 
و معاون کشتي س��ازي شرکت صدرا را برعهده داشته است. مديرعامل جديد 
شرکت کشتي سازي عظيم گسترش دراين باره به خبرنگار مارين نيوز گفت: اين 
شرکت مسؤوليت اتمام و تکميل پروژه حوض هاي خشک تعميرات و ساخت 
کشتي را در بندرعباس برعهده دارد.وي با بيان اينکه »با تکميل حوض هاي 
خشک ايران ظرفيت ساخت و تعمير بزرگترين شناورها از جمله سوپرتانکرها 
و کش��تي هاي حمل LNG را به دس��ت خواهد آورد«، افزود: مسأله مهمتر در 
کنار اتمام زيرس��اخت هاي اين مجموعه، برنامه ريزي و آماده سازي آن  جهت 
بهره برداري از حوض هاي خشک خواهد بود.سيف تأکيد کرد: همزمان با تکميل 
حوض هاي خش��ک، برنامه ريزي الزم براي بهره برداري از اين زيرساخت ها را 
انجام خواهيم داد. مديرعامل شرکت کشتي سازي عظيم گسترش با اشاره به 
موقعيت جغرافيايي مناسب اين يارد در تنگه هرمز گفت: مذاکره و تماس با 
شرکت هاي بزرگ کشتيراني داخلي و خارجي فعال در آب هاي خليج فارس 
و درياي عمان از جمله برنامه هاي ما براي اس��تفاده از ظرفيت هاي گس��ترده 

حوض هاي خشک در بخش ساخت و تعميرات شناور خواهد بود.

مديرعامل صنايع کشتي  سازي بحرگس��ترش هرمز از پايان تعميرات دکل 
دريايي ش��هيدمدرس در يارد اين شرکت و دريافت سفارش اصالحات يک 
مگاددکل حفاري جديد خبر داد. حميد قاس��مي زاده دراين باره به خبرنگار 
مارين نيوز گفت: تيم فني شرکت بحر گسترش )از شرکت هاي تابعه ايزوايکو( 
پس از اتمام تعميرات دکل حفاري دريايي ش��هيد مدرس از روي آن پياده 
ش��ده و در حال حاضر، دکل در اختيار کارفرما، ش��رکت ملي حفاري ايران، 
ق��رار دارد. به گفته وي، در حال حاضر برخ��ي کارهاي اپراتوري، تميزکاري 
و هيدروليک توس��ط خود ش��رکت ملي حفاري بر روي دکل در حال انجام 
اس��ت و مواردي که به شرکت بحرگسترش سفارش داده شده بود، به پايان 
رسيده است. قاسمي زاده يادآور شد: اين براي نخستين بار در کشور بود که 
کار تعميرات يک دکل حفاري دريايي به يک کشتي سازي داخلي سپرده شد 
و نهايتا توانستيم با انجام تعميرات مورد نياز و برخي موارد اضافي که بعد از 
سوي کارفرما خواسته شد، اين دکل دريايي را در مدت حدود 10 ماه تحويل 
دهيم. مديرعامل صنايع کشتي  سازي بحرگسترش هرمز در ادامه از دريافت 
سفارش اصالحات يک پروژه مگادکل متعلق به شرکت مپنا خبر داد و گفت: 
اجراي اين پروژه سه تا چهار ماه به طول خواهد انجاميد. وي با بيان اينکه »اين 
دکل بعنوان يک مگاريگ بزرگتر از دکل حفاري شهيدمدرس و 400 فوتي 
است«، افزود: در حال حاضر، اين سازه شناور در اداره بندر شهيدرجايي است 
تا تش��ريفات مربوط به ورود آن انجام و در حوضچه ايزوايکو پهلو بگيرد. اين 
کشتي ساز ابراز اميدواري کرد که با انجام تعميرات دکل هاي حفاري دريايي در 

ايزوايکو، اين بازار به صنايع دريايي کشور سپرده شود.

مديرعامل جديد شرکت
 کشتي سازي عظيم گسترش منصوب شد

پايان تعمير اولين دکل و دريافت سفارش دوم

Marine Engineering
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 آقاي دکت�ر! مهمتري�ن چالش هاي کنون�ي دو مجموعه اصلي 
دريايي کشور )صدرا و ايزوايکو( را چه مي دانيد؟ 

کشور ايران به لطف قرار گرفتن در محدوده دو دريا از ظرفيت هاي 
بسيار باالي دريايي برخوردار است. نياز به جايگزيني دوره اي  بالغ 
بر 170 کشتي اقيانوس پيما ناوگان دريايي موجود کشور، سياست 
کشور جهت تاس��يس ناوگان دريايي کش��تي هاي حمل گازهاي 
LPG و LNG و در ف��از اول ني��از به حدود 30 فروند کش��تي هاي 

پهن پيکر، نياز به انواع سازه هاي شناور جهت بهره برداري از منابع 
غني نفت و گاز  مس��تقر در آب هاي عميق دري��اي خزر و درياي 
عمان تنها بخش کوچکي از ظرفيت هاي بالقوه صنايع دريايي کشور 
است. بهره برداري از اين ظرفيت ها نياز به برنامه ريزي در باالترين 
سطوح دولتي داش��ته و تا آن زمان ما همواره شاهد مشکالت اين 
دو مجموعه بعنوان بزرگترين مراکز توليدي در صنايع دريايي کشور 

خواهيم بود.
مش��کالت کنوني اين دو مجموعه ناشي از فقدان برنامه، نقشه راه 
و يا هر چيز ديگري اس��ت که دورنما و مس��ير را مش��خص کرده 
و س��ازوکارهاي مورد نياز را فراه��م  نمايد. در دهه 

80 اقدامات خوبي انجام گرفت؛ ولي تش��کيل 
شورايعالي صنايع دريايي تازه شروع کار بود. صنايع دريايي کشور 
نيازمند متولي واحد با جايگاه مشخص در سطوح باالي بدنه دولت 
است. در غير اين صورت، معطل ماندن ظرفيت هاي دريايي کشور 
ادامه خواهد داش��ت. آنچه در ح��ال حاضر براي اين دو مجموعه و 
خصوصا مجموعه صدرا در حال رخ دادن اس��ت، يک تهديد جدي 
براي صنايع دريايي کش��ور اس��ت. اين تهديد در صورت رسيدگي 
کارشناسانه به موضوع مي تواند به خوبي به يک فرصت تبديل شود. 
به اعتقاد بنده، تشکيل شوراي بحران با اختيار تام جهت رسيدگي 
به وضعيت اين دو مجموعه بعنوان راهکار موقتي راه حل مناسبي 

است. 
 بالتکليفي اين دو مجموعه کشتي س�ازي تاکن�ون چه تبعاتي 
درون و بي�رون آنه�ا در پي داش�ته و چه آس�يب هايي را متوجه 

مجموعه صنعت دريايي خواهد کرد؟ 
مجموعه ه��اي ايزوايک��و و صدرا با انجام پروژه ه��اي بزرگ دريايي 
توانايي هاي خود را به اثبات رسانيده اند. در حال حاضر، ظرفيت هاي 
اين دو مجموعه در حال زوال اس��ت. حوض هاي خشک مجموعه 
ايزوايک��و نزديک به بهره برداري اس��ت. اي��ن حوض ها براي مدت 

تشکيل شوراي بحران 
براي صدرا و ايزوايکو

دبير سابق انجمن مهندسي دريايي ايران پيشنهاد کرد:

وضعي�ت بحراني و ادامه بالتکليفي دو مجموعه بزرگ کشتي س�ازي کش�ور – صدرا و 
ايزوايکو- بر دامنه نگراني هاي فعاالن دريايي کش�ور افزوده است. دکتر شهراد کوکبي 
جهرمي، دبير سابق انجمن مهندسي دريايي ايران، که سابقه همکاري با هر دو مجموعه 
صدرا و ايزوايکو را دارد؛ در اين گفت وگو  ضمن تشريح وضعيت کنوني اين دو شرکت 
و تبعات آن بر صنعت درياي کشور، خواستار تشکيل شوراي بحران با اختيار تام جهت 

رسيدگي به وضعيت اين دو مجموعه بعنوان راهکار موقتي شد.
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طوالني  از آب دريا پر ش��ده اند و اين امر معمولي 
نيست، بزرگترين س��رمايه اين مجموعه ها يعني 
نيروي انس��اني مجرب يا در ش��رايط نااميدي و 
يا ترک مجموعه قرار دارند. اين مس��أله در مورد 
شرکت صدرا بس��يار جدي است، مالکيت جديد 
اين شرکت نسبت به اين مسأله بي تفاوت است و 
حتي نيروها به صورت محسوس تشويق به ترک 
مجموعه مي شوند. مديريت جديد اعتقاد دارد که 
صدرا نياز به جراحي دارد و نيروها در صورت نياز باز 
خواهند گشت. در صورتي که نيرو هاي کارآزموده 
جذب صنايع داخل و يا خارج کشور خواهند شد. 
تعداد زيادي از اين نيروها آموزش هاي تخصصي 
را در خارج از کشور گذرانده اند. نيروهاي صدرا با 
ساخت نفتکش افراماکس در زمان کمتر از 3 سال 
در شرايط مقابله با انبوهي از مشکالت مختلف کار 
بس��يار بزرگي را انجام دادند؛ ولي به نظر مي رسد 

که تمايلي جهت حفظ اين نيروها وجود ندارد. 
پروژه هاي نيمه تمام اين ش��رکت ها مي توانند در 
شرايط تعامل مثبت با کارفرمايان ادامه پيدا کرده 
و ي��ا تغيير کاربري دهند. تنها در مجموعه صدرا 
حدود 10 هزار تن س��ازه ف��والدي در حال 
زنگ زدن است، ميزان ارزش افزوده کار 
نيروي انساني بر روي اين سازه ها نزديک 
به 20 ميليارد تومان برآورد مي شود. بيم 
آن مي رود که اين س��ازه ها قطعه قطعه 
ش��ده و بعن��وان ضايعات ب��ا ارزش نازلي 
فروخته شوند. انواع تجهيزات و ماشين آالت 
ب��ا ارزش در انبارها قرار دارند که احتماال 
آنها هم پس از جندي به ضايعات سپرده 
خواهن��د ش��د. بالتکليف��ي اين دو 
مجموع��ه و خصوصا مجموعه صدرا 
موجب نگراني جدي در کارفرمايان 
ش��ده و درمواردي تعامالت س��ازنده 
ش��رکت صدرا با کارفرمايان به شدت تغيير کرده 

است.
 آي�ا جنابعالي با روند واگذاري اين دو مجموعه 
ک�ه در مورد صدرا از دول�ت به بخش خصوصي، 
س�پس بخش نظامي و در ادامه بخش خصوصي 
غيردريايي ب�وده و در مورد ايزوايک�و واگذاري 
از اي�درو به وزارت دف�اع؛ موافق�ت داريد؟ چه 
نقدهايي از منظر صنعت دريايي کشور به اين امر 

وارد مي دانيد؟
ورود مس��تقيم مجموعه ه��اي نظام��ي و دفاعي 
به بخش ه��اي تجاري در ش��رايطي که کش��ور 
تحت فشار تحريم هاي ظالمانه قرار گرفته امري 
پس��نديده و مطلوب است؛ ولي در شرايط غير از 
اين موجب آسيب رس��اني ب��ه بخش هاي تجاري 

خواهد ش��د. ت��وان نظامي کش��ورها ب��ه اعتقاد 
صاحبنظران وابسته به توان کشورها در بخش هاي 
تجاري است. از سال ها پيش تمايل رو به رشدي 
در مجموعه هاي پيشرفته نظامي جهت استفاده از 
فناوري هايي که در ب��ازار پر رقابت تجاري موفق 
بوده اند، وجود داشته اس��ت. در حال حاضر، اين 
ايده تحت عنوان »معماري باز« از جايگاه ويژه اي 
در طراحي پيشرفته ترين ناوهاي جنگي برخوردار 

است.
بنابراين، حمايت از توسعه فناوري هاي پيشرفته 
در بخش هاي تجاري از اولويت هاي مجموعه هاي 
دفاعي درکش��ورهاي توس��عه يافته است. وزارت 
دفاع در اين کشورها با تعريف پروژه هاي مختلف 
نظامي سعي در حفظ و ارتقاي اين صنايع دارند، 
صنايع تجاري به صورت منظم مورد بازرسي قرار 
مي گيرند تا بتوانند در ش��رايط نياز تأمين کننده 
نيازهاي بخش نظامي باشند. بعنوان نمونه، کارخانه 
صدرا مستقر در بندر نکا مي تواند بعنوان پشتيبان 
ناوگان نيروي دريايي در درياي خزر بسيار مفيد 
باشد. بنابراين، داک خشک اين مجموعه مي تواند 

با کمک سازمان صنايع دريايي تکميل شود.
چنين مسأله اي در ارتباط با کارخانه صدرا اميد 
چابه��ار به منظور پش��تيباني از ن��اوگان نيروي 
دريايي مستقر در درياي عمان نيز صادق است. 
متأس��فانه در کش��ور ما نه تنها چنين حمايتي 
صورت نمي گيرد، بلکه کارخانجات صنايع دفاع 
در رقاب��ت با بخش تجاري حت��ي در مناقصات 
ش��رکت مي کنند. به اعتقاد بنده، بايد بازنگري 
جدي در سياس��ت هاي وزارت دف��اع در بخش 

دريايي انجام گيرد.

همچنين به اعتقاد بنده اگر امکان واگذاري مراکز 
اصلي توليدي به بخش خصوصي امکان داش��ت، 
ايزوايکو س��ال ها قب��ل از طريق اي��درو به بخش 
خصوصي واگذار مي ش��د، اينگونه اقدامات بعنوان 
مأموريت اصل��ي ايدرو تعريف ش��ده اند. واگذاري 
مراکز توليدي به بخش خصوصي بايد بر اس��اس 
برنامه ري��زي و در زم��ان مناس��ب آن و به مالکان 
واجد شرايط واگذار شود. واگذاري شرکت صدرا به 
بخش خصوصي ناآشنا با اين صنايع، فاقد برنامه و 
در شرايطي که بازار صنايع دريايي در دنيا با بحران 
مواجه اس��ت، ضربه بزرگي به بدنه صنايع دريايي 
کشور وارد کرده است. اميدوارم که شرکت صدرا به 

عاقبت شرکت صدرا اميد چابهار گرفتار نشود.
 مجموع�ه عملکرد ص�درا و ايزوايکو در حوزه 
صنعتي )از جمله تأخير در روند اجراي پروژه ها، 
بالتکليف�ي تع�داد قابل توجهي از کش�تي هاي 
س�فارش داده ش�ده و ش�کايات و مطالب�ات 
کارفرمايان و...( را تا چه حد در اين وضعيت مؤثر 

مي دانيد؟
اين مس��أله از دو منظر قابل بررسي است. وقتي که 
به گذشته نگاه مي کنيم، مسير سخت و موفقي را 
پشت سر گذاشته ايم. تا يک دهه پيش، تصور ساخت 
کشتي هاي اقيانوس پيما با توانايي فعاليت در امواج 
بلند درياها براي بسيار غيرقابل تصور بود. اين مسأله 
در حال حاضر به يک مس��أله عادي تبديل ش��ده 
است. اما در مقايسه با بازار بين المللي، هنوز مسير 
طوالني در پيش داريم. مفاهيمي نظير شيپ ياردهاي 
ديجيتالي در کارخانجات معتبر دنيا مستقر شده اند 
و ش��رايط رقابت را سخت تر از گذشته کرده اند. اين 
در شرايطي است که ما در مراکز توليدي خود حتي 
با مفاهيم ابتدايي نظير قيمت تمام شده محصول با 

مشکالت جدي مواجه هستيم. 
رفع اينگونه مش��کالت در کنار س��اير مشکالت 
صناي��ع دريايي همانطورکه اش��اره ش��د، نياز به 
برنامه ريزي جدي دارد. صنايع کشتي سازي بعنوان 
يکي از شاخه هاي اصلي صنايع دريايي در رقابت 
جدي با بازار بين المللي قرار گرفته اند. اين مسأله 
صنايع کشتي س��ازي را از صنايعي مانند خودرو 
متماي��ز مي کند و به همين دليل، بعنوان يکي از 
محورهاي اصلي توسعه اقتصادي در کشورهاي در 
حال توسعه ش��ديدا بر آن تأکيد شده است. اين 
صنايع در مجموعه اي شامل مراکز توليدي، صنايع 
جانبي، مراکز آموزش��ي، مراکز خدماتي و تأمين 
مالي بايد مورد توجه قرار گيرند و اين گونه موارد 
نياز به متولي در س��طوح باالي دولتي دارد. اين 
مسأله از نقطه نظر ارتقاي توان دفاعي کشور نيز از 

اهميت بسيار بااليي برخوردار است.

مجموعه هاي ايزوايکو و صدرا با انجام 
پروژه هاي بزرگ دريايي توانايي هاي خود 

را به اثبات رسانيده اند. در حال حاضر، 
ظرفيت هاي اين دو مجموعه در حال زوال 
است. حوض هاي خشک مجموعه ايزوايکو 
نزديک به بهره برداري است. اين حوض ها 

براي مدت طوالني  از آب دريا پر شده اند و 
اين امر معمولي نيست، بزرگترين سرمايه اين 
مجموعه ها يعني نيروي انساني مجرب يا در 
شرايط نااميدي و يا ترک مجموعه قرار دارند
اين مسأله در مورد شرکت صدرا بسيار جدي 
است، مالکيت جديد اين شرکت نسبت به اين 
مسأله بي تفاوت است و حتي نيروها به صورت 

محسوس تشويق به ترک مجموعه مي شوند
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فرمانده نيروي دريايي سپاه با بيان اينکه »وضعيت 
شرکت صدرا را از سردار جعفري، فرمانده کل سپاه 
پاسداران، پيگيري خواهم کرد«، گفت: مطلوب ما 

حفظ مجموعه اي مثل صدراست.
س��ردار علي ف��دوي در گفت وگوي اختصاصي 
ب��ا خبرنگار مارين نيوز افزود: ش��رکت صنعتي 
درياي��ي ايران )صدرا( با س��ابقه بي��ش از 50 
س��اله در حوزه ساخت انواع کشتي و سازه هاي 
دريايي، يکي از قديمي ترين مجموعه هاي کشور 

در حوزه دريايي است.
وي با بيان اينکه »متأس��فانه ما در حوزه دريايي 
عقب افتادگي ه��اي جدي داريم«، تصريح کرد: در 
اين شرايط، حتما بايد مجموعه اي نظير صدرا در 

بخش دريايي فعال بماند.
فرمانده نيروي دريايي سپاه افزود: با توجه به اينکه 
ش��رکت صدرا در حال حاضر قراردادهاي بس��يار 
خوبي چه از داخل و چه از خارج براي توليد شناور 
دارد؛ مطلوب تري��ن وضع ممکن که ما هم خيلي 
دنبال آن هس��تيم، اين اس��ت که صدرا در حوزه 

تخصصي خود يعني صنايع دريايي باقي بماند.
وي در مورد موج گسترده اخراج و استعفاي کارگران 
و متخصصان صدرا بويژه در بخش کشتي سازي نيز 
گفت: يکي از مش��کالت ما اين اس��ت که منافع 
حقيرانه افراد، همواره باعث بر باد رفتن منافع کالن 

ملي شده است.
فدوي تصريح کرد: يکي از مصاديق قطعي اين امر، 

صنايع دريايي است.
وي با اش��اره به جايگاه اول کره جنوبي در صنعت 
کشتي سازي دنيا يادآور شد: ايران و کره همزمان 
وارد اين صنعت شدند؛ اما به دليل همين بي توجهي 
به منافع ملي، ما در وضعيت کنوني به سر مي بريم. 
گفتني است، در پي بالتکليفي چندماهه در شرکت 
صدرا و خروج گسترده متخصصان صنايع دريايي 
از اين مجموعه؛ اخيرا انجمن مهندس��ي دريايي 
ايران در نامه اي به سردار سرلشگر جعفري، فرمانده 
نيروي دريايي س��پاه، خواس��تار بازگرداندن اين 

شرکت به مالکيت قرارگاه خاتم االنبياء شده بود.

رييس سابق گروه دريايي وزارت صنايع معتقد است 
اگر مجتمع کشتي س��ازي و صنايع فراساحل ايران 
)ايزوايک��و( به قيمت ي��ک دالر به بخش خصوصي 

صاحب صالحيت واگذار شود؛ به نفع مملکت است.
علي اصغر جوادي در گفت وگو با خبرنگار مارين نيوز 
گفت: مجتمع ايزوايکو از زماني که در بخش تعميرات 
شناور با کشتيراني جمهوري اسالمي وارد همکاري 
شد؛ وضعيت بهتري پيدا کرد و در اين حوزه سودده 
شده اس��ت. وي با اشاره به اينکه »مجتمع ايزوايکو 
ش��امل چهار کارخانه مختلف در حوزه هاي ساخت 
کش��تي هاي بزرگ، ساخت کش��تي هاي کوچک و 
متوسط، تعمير کشتي و ساخت سازه هاي فراساحل 
اس��ت«، افزود: در صورتي که ساير کارخانجات اين 
مجموعه ني��ز وارد همکاري با بخش خصوصي و يا 
کارفرمايان و شرکت هاي کشتيراني شوند؛ مي توان 

نسبت به بهبود وضعيت آنها نيز اميدوار بود.
ج��وادي درعين حال با واگ��ذاري ايزوايکو به وزارت 
دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح مخالفت کرد و 
گفت: س��ازمان صنايع درياي��ي وزارت دفاع بايد در 
حوزه ساخت شناور و تجهيزات دريايي نظامي فعاليت 
کن��د و در اين بخش ني��ز حتي االمکان پيمانکاران 
خصوصي را به کار بگيرد؛ در حاليکه اين سازمان به 
حوزه ساخت شناورهاي تجاري ورود کرده و عمال به 

جاي آنکه کارهاي خود را به بخش خصوصي بسپارد؛ 
کارهاي بخش خصوصي را هم گرفته و وارد رقابت با 

آن شده است.
اين کارشناس صنايع دريايي با تأکيد بر اينکه »دليلي 
ندارد که بخ��ش نظامي جايگزين بخش خصوصي 
شود«، افزود: اگر صنايع دريايي کشور جذابيت الزم 
را براي س��رمايه گذاري بخش خصوصي ندارند، بايد 
حمايت هاي مالي و حقوق��ي از اين صنعت صورت 
گيرد تا بخش خصوصي راغب به ورود شود؛ نه آنکه 
صنايع بزرگي مانند صدرا و ايزوايکو را به بخش نظامي 

واگذار کنيم.
وي در ادامه به سرنوشت شرکت صدرا پس از واگذاري 
به قرارگاه خاتم االنبياء س��پاه اشاره کرد و گفت: اين 
واگذاري نهايتا نشان داد مجموعه هاي دولتي و شبه 
دولتي به دنبال رفع مشکل صنايع نيستند؛ چرا که 
برخالف بخش خصوصي، لزومي به اقدام در جهت 
سودآور کردن اين مجموعه ها نمي بينند. جوادي با 
اشاره به اينکه »در زمان مالکيت قرارگاه خاتم بر صدرا 
بدهي هاي اين شرکت چند برابر شد«، تصريح کرد: 
در حال حاضر هم، مديران قبلي بدون پاس��خگويي 
درباره وضعيت شرکت کنار رفته اند و اين مجموعه را 

با مشکالت خود باقي گذاشته اند.
رييس سابق گروه دريايي وزارت صنايع از اين منظر، 
از واگذاري ص��درا به مالک جديد بخش خصوصي 
اس��تقبال کرد و گفت: تا جايي که من اطالع دارم، 

مالک جديد برخي چک هاي پيمانکاران را که از دوره 
مالکيت قرارگاه مان��ده بود؛ در اين مدت پاس کرده 
و در حال ساماندهي فعاليت ها در بخش سکوسازي 
است. وي درباره اخباري که از تعطيلي فعاليت هاي 
کشتي س��ازي صدرا به گوش مي رس��د، نيز گفت: 
وقتي بخش خصوصي مي بين��د فعاليت در بخش 
ساخت کشتي سودآور نيست، طبيعي است که آن 
را رها کند. دلس��وزان صناي��ع دريايي به جاي آنکه 
بخواهند صدرا را به زير چتر دولت و يا قرارگاه خاتم 
برگردانند، راهکارهاي مشخصي را براي سودده شدن 
کشتي سازي در کشور به اجرا درآورند؛ طبعا در اين 
حالت، بخش خصوصي هم به فعاليت در اين حوزه 

راغب خواهد شد.
جوادي همچنين با تأکيد بر اينکه »فعال شدن بخش 
کشتي سازي به حمايت هاي سياسي نيز نياز دارد«، 
به وضعيت پروژه ساخت نفتکش هاي 113 هزار تني 
)افراماکس( در يارد صدراي بوشهر اشاره کرد و گفت: 
اولين فروند از اين کشتي ها با زمان و کيفيت مناسب 
ساخته شد؛ اما کارفرماي ونزوئاليي از تحويل کشتي 
به داليل تحريم مؤسسات رده بندي خودداري کرد 
و بخشي از مطالبات صدرا را نيز نپرداخته است. در 
اين شرايط، دولت بايد وارد عمل شود و با رايزني هاي 
ديپلماتيک و يا اتخاذ راهکارهايي مثل ثبت کشتي 
در بنادر خارج از ايران و يا تغيير کالس به مؤسسات 

رده بندي ايراني مسأله را حل کند.

سردار فدوي اعالم کرد:

رييس سابق گروه دريايي وزارت صنايع:

موضع سپاه در قبال سرنوشت صدرا

صدرا و ايزوايکو را به بخش نظامي واگذار نکنيم
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يک مدير باسابقه صنعت کشتي سازي کشور با ابراز 
نگراني از شرايط کنوني شرکت هاي صدرا و ايزوايکو 
گفت: همه رشته هاي صنعت دريايي با اين اتفاقات 
پنبه شد. قاسم گل نژاد در گفت وگو با خبرنگار مارين 
نيوز توضيح داد: مهمترين چالش ناشي از وضعيت 
اي��ن دو مجموعه بزرگ صنع��ت دريايي، مربوط به 
نيروي انساني است؛ نيروهاي متخصص و باتجربه اي 
که با خون دل در 20 سال گذشته ساخته شدند؛ اما 

با تصميمات اخير، همه رشته ها پنبه شد.
اين مدير سابق شرکت صنعتي دريايي ايران )صدرا( 
با بيان اينکه »در همه دنيا اولين مسأله نيروي انساني 
متخصص اس��ت«، گفت: پس از انقالب با فعاليت 
دانش��گاه ها در سطح علمي و نيز اجراي پروژه هايي 
چون ساخت سکوهاي دريايي در صدرا و شناورهاي 
ب��زرگ در ايزوايکو، نيروهاي متخصصي در صنعت 
دريايي کشور تربيت ش��دند؛ اما بالتکليفي اين دو 
مجموعه بزرگ در ماه هاي اخير، باعث تفرق نيروها 

شده و آبي ريخته که جمع کردن آن دشوار است.

وي با بيان اينکه »جداي از صنعت دريايي شرکت هاي 
صدرا و ايزوايکو پتانسيل خوبي هم در صنعت نفت و 
گاز داش��تند«، افزود: مهمترين چالش صنعت نفت 
کش��ور در حوزه بهره برداري از ذخاير دريايي است 
که وزارت نفت با همکاري صنايع دريايي قدرتمند 

مي تواند بر اين چالش ها فائق آيد.
مديرعامل ش��رکت س��پهر رزموند درب��اره انتقاد و 
نارضايت��ي کارفرمايان از تأخير پروژه هاي س��اخت 
کشتي و سکوهاي دريايي نيز با بيان اينکه »عوامل 
مختلفي در تأخير پروژه ها نقش داشته است«، توضيح 
داد: توليدگر و صنعتگر چون در خط مقدم جبهه قرار 
دارند، همه مسايل و مشکالت در عملکرد آنها ظهور 
و بروز مي يابد و کسي به عقبه هاي مشکالت مالي، 

گمرکي، بانکي و پولي آن توجهي ندارد.
گل نژاد با تأکيد بر اينکه »دور از انصاف است که همه 
مشکالت پروژه ها را متوجه شرکت ها کنيم«، افزود: 
توسعه کشور هزيه هايي دارد و همه بايد مسؤوليت 
آن را بپذيرند؛ همانطور که در سطح کالن نبايد انتظار 

داشت همه مشکالت کشور را 20 نفر در هيأت دولت 
حل کنند، در حوزه کارفرماي و پيمانکاري هم نبايد 

همه چيز را متوجه پيمانکار کرد.
وي با اشاره به موج خريد از خارج شناورها و سازه هاي 
دريايي در س��ال هاي پس از انق��الب، تصريح کرد: 
کارفرماياني ک��ه براي س��فارش خارجي به راحتي 
منابع اوليه را تأمي��ن و پرداخت مي کنند؛ در مورد 
س��فارش هاي س��اخت به داخل براي گشايش يک 
LC مدت ها معطل مي کنند و با لطايف الحيل کاري 

مي کنند که پروژه ها انجام نشود.
وي با بيان اينکه »در صنعت دريايي صرفا مس��أله 
سودآوري مطرح نيست بلکه اشتغالزايي و تأثيرات 
توسعه اي آن نيز بايد ديده شود«، گفت: اگر مسأله 
اصلي که کار، صنعت و توليد است، شکل بگيرد؛ ساير 

مسايل قابل رفع خواهد بود.

مديرعامل شرکت صنعت دريايي فن آوران سيراف با 
بيان اينکه »اصل واگذاري کشتي سازي ها به بخش 
خصوصي اقدامي مثبت است«، درعين حال گفت: 
بايد دولت و مجموعه ارگان هاي دريايي و پيمانکاران 
به مالکان خصوصي کمک کنند تا آنها توجيهي براي 

ادامه فعاليت  در حوزه صنايع دريايي داشته باشند.
حس��ن ابراهيم پورضيايي در گفت وگو با خبرنگار 
مارين نيوز افزود: ساخت پروژه هاي بزرگ کشتي 
و سازه هاي دريايي توسط مجموعه هايي مانند صدرا 
و ايزوايکو، بس��ياري از صنايع وابسته و کوچکتر را 
فعال مي کند و در نتيجه، بالتکليفي آنها بازار بزرگ 
صناي��ع دريايي را بالتکليف مي س��ازد.مديرعامل 
شرکت سيراف با بيان اينکه »به نظر مي رسد مالک 
خصوص��ي جديد صدرا ب��راي مديريت و پذيرش 
مشکالت انبوه و انباشته آن آمادگي الزم را نداشته 
است«، افزود: دليل بالتکليفي صدرا بويژه در بخش 
کشتي س��ازي آن است که يا مشکالت موجود آن 
آنقدر زياد است که رفع آن زمان مي برد و يا اينکه 
خريدار ش��رکت اهليت و شناخت الزم در صنعت 

دريايي نداشته است.
وي در مورد مشکالت صدرا در بخش کشتي سازي 
گفت: ساختار اداري و مديريتي اين شرکت تجاري 
نيست؛ نيروي انساني مازاد دارد؛ برخي پروژه ها در 

شرايط نامناس��بي تحويل مالکيت جديد )بخش 
خصوصي( ش��ده و بس��ياري از قراردادهاي معوقه 
تعيين تکليف نشده اس��ت.پورضيايي با اشاره به 
اينکه »برخي پروژه هاي ساخت شناور در صدرا با 
گذشت حدود 6 ماه از ورود مالکان جديد به تازگي 
تعيين تکليف شده اند«، به پروژه ساخت شناورهاي 
جمع آوري آلودگي هاي نفتي اش��اره کرد و گفت: 
شرکت سيراف، بعنوان پيمانکار بخش الکترونيک 
پ��روژه، تعامل الزم را در اين م��ورد صورت داده تا 
هرچه س��ريع تر يکي از ش��ناورها تکميل و امکان 
دريافت منابع از کارفرما )سازمان بنادر و دريانوردي( 

فراهم شود. 
وي افزود: مجموعه شرکت هاي همکار و پيمانکاران 
ص��درا بايد حتي االمکان ش��رايط اين ش��رکت را 
بپذيرند تا امنيت ذهني و رواني فعاليت در بخش 
کشتي س��ازي در نزد مالکان جدي��د بوجود آيد.

مديرعامل ش��رکت فناوران س��يراف درعين حال 
تأکيد ک��رد: مالکان جديد صدرا ني��ز بايد بدانند 
زيرس��اخت هايي چون ياردهاي نکا و بوش��هر و يا 
پروژه هايي نظير افراماکس و شناورهاي جمع آوري 
آلودگي هاي نفتي مواردي نيستند که بتوان از آنها 
گذشت و يا تعطيل کرد و مالک هم قطعا با آگاهي 
از اهميت و جايگاه آنها، نسبت به خريد صدرا اقدام 

کرده است. وي در اين ميان به نقش حمايتي دولتي 
اش��اره کرد و گفت: دولت بايد از بخش خصوصي 
برنامه مس��تند و زمان بندي ش��ده اي براي فعال 
کردن مجموعه و تعيين تکليف و تکميل پروژه هاي 
صدرا بخواه��د و در ازاي آن، حمايت هاي حقوقي 
و تس��هيالتي الزم را از آن صورت دهد تا وضعيت 
اين شرکت از نظر مطالبات انباشته و قراردادهاي 

بالتکليف بهبود يابد. 
پورضياي��ي ب��ا تأکيد ب��ر اينکه »دول��ت نبايد به 
واگذاري کشتي سازي ها به چشم رها کردن کامل 
مسؤوليت خود در قبال اين صنايع نگاه کند«، افزود: 
شرکت هاي پيمانکار هم چون منافع آنها در زنده 
ماندن و ادامه فعاليت کشتي سازي هاي بزرگ است؛ 
بايد نهايت تالش خود را صورت دهند تا مجموعه اي 

نظير صدرا از چاهي که در آن افتاده، بيرون بيايد.
وي بر اين اس��اس در پايان گفت: همه بايد کمک 
کنند تا بار ديگر صدرا برخيزد و مالکان جديد هم 
بايد بپذيرن��د که به تنهايي نمي توانند از پس اين 
مس��ؤوليت برآيند تا فعاليت هاي اين مجموعه به 

توجيه اقتصادي، زماني و منطقي برسد.

مديرعامل سپهر رزموند:

مديرعامل شرکت صنعت دريايي فن آوران سيراف:

همه رشته هاي صنعت دريايي پنبه شد

همه بايد کمک کنند تا صدرا برخيزد

Marine Engineering
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 آقاي مروج! چه خبر از صدرا؟
ش��خصا سه چهار ماه است از صدرا بيرون آمده ام؛ 
اما پيگير مسايل کشتي سازي هستم. واقعيت اين 
اس��ت که آنچه در حال وقوع است؛ شرايط بسيار 
سخت و اس��فباري را بوجود آورده. صدرا اآلن در 
يکي از بدترين شرايطي به سر مي برد که از زمان 
آغاز فعاليت هاي آن بويژه در بخش کشتي سازي به 

خاطر مي آورم.
 اين ش�رايط اس�فباري ک�ه مي گويي�د، دقيقا 

چيست؟ چه اتفاقاتي رخ داده؟
اغلب نيروهاي متخصص بخش کشتي س��ازي از 
صدرا جدا ش��ده اند. دليل آن هم، عدم مديريت يا 
سوءمديريتي است که در اليه هاي مياني و پايين 
صدرا بوجود آمده و در نتيجه، افراد متخصص در 
حوزه کشتي سازي يا از مجموعه جدا شده اند و يا 

در سطوح پايين قرار گرفته اند و منزوي شده اند.
 اي�ن س�وءمديريتي ک�ه مي گويي�د مربوط به 

تحوالت در خود مجموعه صدراي بوشهر است؟
بله. در جريان تحوالت اخير، مديريت کارخانه هاي 
فراس��احل و کشتي س��ازي صدرا در بوشهر يکي 
ش��د. در حاليکه در همه جاي دنيا، کشتي سازي 
تخصصي اس��ت و به ص��ورت تخصصي مديريت 
مي شود. چنانکه در همين صدرا هم ديديم در سه 
چهار سال گذشته، به علت مديريت صحيح کارخانه 
کشتي سازي توانست تيمي بسيار قوي شکل دهد و 
کار بزرگي مثل نفتکش  هاي افراماکس را به سامان 
برساند. اما بعد از انتصاب هاي اخير، قريب به اتفاق 
متخصصان کشتي سازي به دليل رفتارهاي بسيار 

بد مديران جديد از مجموعه جدا شدند.
 از جمله آقاي رييس کارخانه کشتي سازي...

بله. آق��اي مهندس ضرب��ي به دلي��ل رفتارهاي 
نامتعارف حتي 5 روز هم نتوانس��تند با مديريت 
جدي��د ادامه کار دهند. بعد از ايش��ان هم، در دو 
س��ه ماه اخير تمام متخصصان يا از مجموعه جدا 
ش��ده اند، يا اخراج شده اند و يا در سطوح پايين به 

شکلي منزوي به کار ادامه مي دهند.
 اين متخصصاني که از صدرا جدا شده اند، در چه 

سطحي قرار داشتند؟
بسياري از نيروهايي که در ساخت و کاميشنينگ 
کش��تي  افراماکس )نفتکش ه��اي 113 هزار تني 
س��فارش ونزوئال( بهترين کارها را انجام دادند؛ از 
مجموعه جدا شده اند. اگر به خاطر داشته باشيد، 
در پروژه افراماکس تعدادي نيروي کره اي به يارد 
صدرا آمدند؛ هدف از اين کار، انتقال تکنولوژي به 
نيروهاي مجموعه بود. اما اآلن همه آن افرادي که 
تخصص و تجربه اين کار را کسب کرده اند، رفته اند 
و بخش کشتي سازي در اختيار افراد غيرمتخصص 

قرار گرفته است.
 و نتيجه اين روند؟

مشخص است که با اين وضعيت صدرا و شرايطي 
هم که در ايزوايکو ش��اهد هستيم؛ نهايتا صنعت 
کشتي س��ازي فدا خواهد ش��د و اين صنعت رو به 
نابودي خواهد رفت. در واقع، روند کنوني به صورتي 
است که طي چند سال آينده صنعت کشتي سازي 
ايران حداقل در بخش س��اخت شناورهاي بزرگ، 
ناب��ود خواهد ش��د. اين در حالي اس��ت که پروژه 
افراماکس ک��ه از نظر زمان و کيفيت خاص حتي 
از س��وي کارشناسان شرکت هاي کشتيراني که از 
يارد بوشهر بازديد کرده بودند، واجد استانداردهاي 
الزم شناخته شده بود؛ اميدي را در دو سال گذشته 
براي رونق صنعت کشتي سازي کشور بوجود آورده 
بود که با تحوالت اخير صدرا کامال اين اميد به يأس 
گرايي��د و احتماال تا چند وقت آينده، اصال نامي از 

کشتي و کشتي سازي در صدرا نخواهيم شنيد.
 تغييراتي که در سطح کارخانجات بوشهر صدرا 
انجام ش�ده و به آن اش�اره داشتيد، بعد از تغيير 
مديريت صدرا ص�ورت گرفت. آيا مي توان گفت 
که اين تغييرات بطور عمد از سوي مديران جديد 
و با هدف تعطيلي بخش کشتي سازي انجام شده 

است؟

مديريت ش��رکت صدرا به هرحال، جابه جا شده و 
من نمي خواهم درباره اين تغيير و تحول اظهارنظر 
کنم. اما انتظار مي رفت مديران جديد به اين سرعت 
دس��ت به تغيير و تح��ول در کارخانجات نزنند و 
حداقل اطالعات بيش��تري در م��ورد بخش هاي 
کشتي سازي، فراس��احل و افراد و متخصصان هر 
بخش کس��ب مي شد و آنگاه دس��ت به تغييرات 

مي زدند.
 پس ش�ما هم اي�راد را متوجه مدي�ران جديد 

شرکت مي دانيد؟
طبعا بي تقصير نيس��تند. به هر حال، اين اتفاقات 
به دس��تور و توسط مديران جديد شرکت صورت 
گرفت. آنطور که م��ن مي دانم انتصاب هاي درون 
صدرا در اين مدت به ش��کلي ب��وده که مديران و 
نفرات قديمي که سال ها در صدرا بوده اند، مديريت 
جديد را در بر گرفته اند و به علت بغض و کينه اي 
که از برخي مديران بخش کشتي سازي داشتند؛ 
روندي را در پيش گرفته اند که به کل صدرا ضربه 
مي زند. اآلن هم کل سيس��تم صدرا ضربه خورده 
و نه فقط بخش کشتي س��ازي. من شخصا هم به 
مديران صدرا گفته ام که اميدوارم از انتصاب هايتان 

پشيمان نشويد.
 يک بحث�ي هم که وج�ود دارد، آن اس�ت که 
پروژه هاي س�اخت کش�تي براي صدرا س�ودده 
نبوده و تا به حال ه�م، با زيان بااليي پيش رفته 
اس�ت. طبعا مديران جديد ش�رکت که از بخش 
خصوصي هس�تند؛ نمي توانند اين روند را ادامه 
دهند و به همين جه�ت در جهت تعطيل کردن 

بخش کشتي سازي برآمده اند...
ببيني��د! کال کشتي س��ازي در دني��ا هم صنعت 
چندان س��وددهي نيست؛ اما اش��تغالزايي بسيار 
باالي��ي به همراه دارد. ب��ه همين جهت، در اغلب 
کشورهاي صنعتي بخش کشتي سازي فعال است. 
البته، بايد س��اخت کشتي با مديريت و استراتژي 
تعريف شده همراه باشد. در مجموعه صدرا هم اگر 
پروژه افراماکس س��ودده نشد؛ به دليل مشکالتي 
ب��ود که در ابتداي پ��روژه بوجود آمد و اتفاقاتي از 
قبيل انتخاب اشتباه طراح، تغيير طراحي کشتي ها 
و نهايتا تأخير در آغاز کار را شاهد بوديم. اما بعد از 
آن، با مديريت صحيحي که در پروژه و در کارخانه 
صورت گرفت، وضعيت از روند قبلي خارج ش��د و 
کار به نحو مناس��بي پيش رف��ت. در واقع، تجربه 
افراماکس نش��ان داد که در ايران هم اگر مديريت 
صحيحي بر پروژه هاي ساخت کشتي صورت گيرد؛ 
اين پروژه ها حتي مي توانند سودده باشند، چرا که 

ما در ايران نيروي کار ارزان داريم.

قائم مقام کارخانه کشتي سازي جزيره صنعتي صدرا در بوشهر، سه چهار ماه است از اين مجموعه بيرون آمده. 
خودش مي گويد: »بعد از تغيير و تحوالت چنان شرايط سخت و اسف بار شد که بيش از چند روز نتوانستم آن را 
تحمل کنم«. شرايطي که عليرضا مروج از آن ياد مي کند، تغيير ساختار مجموعه صنايع دريايي بوشهر و ادغام 
کشتي س�ازي و فراس�احل است. از نظر او اما، اين نه ادغام که انحالل بخش کشتي سازي است. حاال چند ماهي 
است که مهندس محمد ليراوي که قبال رييس کارخانه فراساحل بوشهر شرکت صدرا بود؛ مديريت کل مجموعه را 
در اختيار دارد. وضعيتي که به عقيده مروج، با هدف و در راستاي نابودي بخش کشتي سازي صدراست. گفت وگوي 
مارين نيوز با قائم مقام س�ابق کارخانه کشتي س�ازي جزيره صنعتي صدرا در بوشهر را پيش رو داريد. مديري که 
گرچه ديگر در مجموعه نيست؛ اما به گفته خود، همچنان و هرروزه در جريان تحوالت داخلي صدرا و نارضايتي 

پرسنل آن قرار دارد.

قائم مقام سابق کارخانه کشتي سازي جزيره صنعتي صدرا

کشتي سازي در بوشهر به انزوا رفت
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 TOC Container Supply Chain با توجه به برگزاري سمينار
Middle East 2013 در آذر م��اه 1392 در ش��هر دوب��ي و 

سخنراني اينجانب به نمايندگي از سازمان بنادر و دريانوردي 
در سمينار مذکور در خصوص توانمندي ها و زيرساخت هاي 
دريايي و بنادر تجاري کشورمان، فرصت مجددي پيش آمد 
تا از صنايع دريايي امارات متحده عربي طي 10 روز اقامت 
در آن کش��ور بازديدهاي مختلفي بعمل آورده و آش��نايي 
بيشتري حاصل شود. هدف از تدوين نوشتار زير نه تمجيد 
و تعريف، بلکه بررسي امکان اجراي برخي از آنها در کشورمان است که با فرهنگ 

اصيل ايراني و اقتصاد کشور عزيزمان ايران همخواني دارد.
شايان ذکر است محققين و عالقه مندان گرامي جهت اطالعات بيشتر مي توانند به 

کتاب توسعه دريا محور، مروري بر صنايع دريايي جهان مراجعه فرمايند.
مناطق آزاد تجاري به صورت مس��تقل و جداگانه هس��تند؛ ولي در آن 1 در کش��ور عزيزمان ايران سه سازمان شامل گمرک، بنادر و دريانوردي و  
کش��ور اين س��ه س��ازمان تحت يک مديريت واحد هس��تند که از مزاياي آن 
يکپارچگي در ساختار و جلوگيري از بخشي نگري و جزيره اي عمل کردن است؛ 
هر چند که احتماال اين سيس��تم مي تواند مضراتي نيز به همراه داشته باشد که 

جاي بررسي بيشتر دارد.
نداش��ته؛ در صورتي که بندر شهيد رجايي طي مدت مذکور 7 مدير به 2  مدير بندر جبل علي به مدت 15 س��ال اس��ت که ثابت مانده و تغييري 
خود ديده و متوسط عمر مديريت بندر شهيد رجايي 2.5 سال است. در تجزيه و 
تحليل رمز موفقيت س��ازمان ها، مباحث ثبات مديريت از موضوعات بسيار مهم 

است.
)E–Custom( و دول��ت الکترونيکي انجام مي پذيرد به نحوي که تج�ار با 3   80 خدم��ت گمرک��ي در بن��ادر دوبي براس��اس گم��رک الکترونيکي 

ورود به درگ�اه اينترنتي www.dubaitrade.ae مراحل گمرکي و ترخيص کانتينر را 
حتي قبل از پهلو گيري کشتي به بندر انجام مي دهند. از اين رو مشاهده مي شود 
متوسط زمان ماندگاري کانتينر در بندر جبل علي 3 الي 7 روز و در بندر شهيد 

رجايي قبال تا 60 روز هم داشته ايم و در حال حاضر حدودا 20 روز است.
در آن بندر ش��اهد هستيم. انتقال کاالها از روش دريايي به روش هوايي 4 چهار فرودگاه، پشتوانه بندر جبل علي است و مباحث لجستيکي قوي را 
ط��ي صرفا 4 س��اعت در ن��وع خود يک رکورد محس��وب مي ش��ود. يکي از آن 
فرودگاه ها، فرودگاه المکتوم دوبي است که ادعاي بزرگترين هاب مسافري و باري 
جهان را با خود به يدک مي کش��د و فاز چهارم آن در اواخر س��ال 2013 به بهره 

برداري رسيد.
اخير مي طلبد که تحقيقات بيشتري در خصوص علل موفقيت آنها بعمل 5 تعدد مناطق آزاد تجاري در آن کشور و رشدهاي زياد آنها طي سال هاي 
آمده و نتايج آن در کشورمان حتي االمکان اجرايي شود. الزم به ذکر است؛ بندر 
جبل علي به همراه منطقه آزاد جبل علي )JAFZA( به ميزان 25درصد در توليد 
ناخال��ص داخلي )GDP( دوب��ي نقش دارند. امارات متح��ده عربي با جمعيت 5 
ميليون و سيصد هزار نفري و وسعت 83600 کيلومترمربع که در رده 115 دنيا 
از لحاظ پهناوري است داراي 15منطقه آزاد تجاري )Free Zone( است که نسبت 
به وس��عت و جمعيت آن، تعداد مناط��ق آزاد آن قابل مالحظه بوده و به نحوي 
تجارت آزاد و آس��ان را در آن کشور نش��ان مي دهد. اين کشور براساس گزارش 
Doing Business 2013 بانک جهاني داراي رتبه 26 در بين 185 کش��ور جهان از 

لحاظ سهولت تجارت، مقررات زدايي و ساده بودن پروسه هاي تجاري و رويه هاي 
بندري و گمرکي است.

درهم )معادل 4 ميليون تومان( جريمه مي ش��ود. مقامات شهرداري آن 6  در دوبي چنانچه ش��خصي زباله اي را به داخل خور شهر بريزد تا 5000 
 )UNESCO( ش��هر قصد دارند خور دوبي را در فهرس��ت ميراث فرهنگي جهاني

30 نکته دريايي از سفر به دوبي

به�زاد الصفي*



ثب��ت کنن��د. الزم به ذکر اس��ت فقط در ش��هر 
بندرعباس روزانه 17000 مترمکعب فاضالب وارد 

دريا مي شود
گمرک در صادرات کااله��ا را مي توان در 7 دنياي تجارت )FreeTrade( و بدون دخالت 
کنار خور دوبي به خوبي مشاهده نمود که لنج ها 
در حال بارگيري انواع کاالها بدون گمرک و گارد 
و فنس و ديوار و ... هس��تند. هدفي که س��ازمان 
جهاني تجارت و کنوانسيون کيوتو سال هاست به 
دنبال آن است که نقش گمرک و موانع تعرفه اي 
در تجارت آزاد بين کش��ورها بايستي کاسته و به 
مرور از بي��ن برود. اين ايده در جه��ان موافقان و 
مخالفان زيادي دارد و ايران نيز جزو کش��ورهاي 

عضو ناظر آن سازمان است.
عربي ح��وزه خليج فارس( بعنوان برترين 8  خط کشتيراني UASC )متعلق به کشورهاي 
خط کش��تيراني کانتينري جهان از لحاظ رش��د 
ش��تابان ظرفيت ناوگان در جهان ش��ناخته شد. 
اخيرا اين خط قراردادي را به مبلغ 2 ميليارد دالر 
با ش��رکت کش��تي س��ازي هيونداي کره جنوبي 
جهت ساخت 5 فروند کش��تي کانتينري 18000 
 TEU 14000 و 5 فروند کش��تي کانتين��ري TEU

منعقد نموده که برابر با 60درصد ظرفيت فعلي آن 
اس��ت. اين خبر مي تواند مورد توجه مس��ئولين 
محترم شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
)IRISL( قرار گيرد که افتخار دارا بودن برترين خط 

کش��تيراني خاورميان��ه و بيس��ت و دومين خط 
کش��تيراني کانتين��ري جهان را دارا هس��تند. به 
هرحال واقعيت دنياي امروز ما رقابت شديد است.

امارات متحده عربي در دوبي تشکيل شده 9 اخيرا انجمن مش��ترک درياي��ي آلمان – 
که ه��دف آن ارتقاي همکاري دريايي دو کش��ور 
اس��ت. با توجه ب��ه اينکه 90درص��د تجارت بين 
المللي از طريق دريا انجام مي شود، شايسته است 

مسئولين اطاق بازرگاني کشورمان نيز کميته هاي 
تخصص��ي دريايي در اطاق هاي بازرگاني با س��اير 
کشورها تشکيل دهند. اميدوارم فراکسيون دريايي 
مجلس شوراي اسالمي کشورمان نيز منسجم تر و 
کاراتر عم��ل نموده و مس��ائل دريايي کش��ور را 

پيگيري نمايد.
10  ب��ه دنبال تش��کيل مؤسس��ه رده بندي 
Tasneef در ام��ارات متح��ده عرب��ي ب��ا 

همکاري مؤسس��ه رده بندي RINA ايتاليا، اخيرا 
مؤسس��ه رده بن��دي اماراتي اعالم ک��رده که در 
خاورميان��ه رتب��ه اول را دارا اس��ت ک��ه اين خبر 
مي تواند قابل توجه دو مؤسسه رده بندي کشورمان 
به نام هاي ايرانيان و آس��يا قرار گيرد. آن کشور از 
تردد ساالنه 50000 فروند شناور در آبهاي خليج 
فارس و تنگه هرمز نهايت بهره برداري را مي کنند 
که يک��ي از آنها تأمين نياز آنها به خدمات ايمني 

است.
11 از عوامل موفقيت بنادر موضوع دسترس��ي 
و  ري��ل   – ج��اده  ب��ه   )Connectivity(

فرودگاه هاي مناسب است. در اين راستا جاده هاي 
مواصالت��ي بندر جبل علي ش��امل 6 باند رفت، 6 
باند برگشت و نيز يک خط مترو است که از شهر 
دوبي به بندر جبل علي به طول 30 کيلومتر است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت از مهمترين نقاط ضعف بندر 
ش��هيد رجايي جاده هاي نا مناسب مواصالتي آن 
اس��ت که کش��ش و ظرفيت ت��ردد روزانه 8000 
خودرو س��بک و سنگين را نداش��ته و ترافيک و 
تصادف از عواقب آن اس��ت. در اين راس��تا، ايران 
 The Global ( براساس گزارش رقابت پذيري جهاني
 148 بي��ن  در   )  Competitiveness Report 2013

کشور رتبه 66 را از لحاظ زيرساخت هاي جاده اي 
داراست.

12  در دوبي انواع شناورها و لنج هاي سنتي با 
ارائه تورهاي دريايي باعث رونق اقتصادي 

و اشتغالزايي خوبي ش��ده اند. براساس مشاهدات 
ميداني ام حدودا 100 فروند لنج و شناور توريستي 
در خور دوبي مش��غول برگ��زاري تورهاي دريايي 
همراه با صرف ش��ام بصورت س��لف س��رويس و 
برنامه هاي نمايشي- تفريحي )نظير شعبده بازي، 
موسيقي محلي( براي گردشگران بودند که عالوه 
ب��ر درآمد200 درهمي ب��ه ازاي هر نفر، در حدود 
50 نفر هم اش��تغالزايي براي هر ش��ناور تفريحي 
وجود دارد. به عبارت ديگر، 5000 نفر اشتغالزايي 
اش��تغالزايي  ه��م  نف��ر   15000 و  مس��تقيم 

غيرمستقيم.
13 وجود تصاوير متعدد در قالب استند، تابلو و 
... بر روي ديوارهاي سالن هاي مترو دوبي 
از درياها، بنادر، دريانوردي روزگاران قديم امارات، 
نشان از اهميت دريا در اقتصاد آن کشور و تعامل 
بسيار نزديک جامعه با دريا دارد. پيشنهاد مي شود 
جهت اعتالي فرهنگ دريايي و آش��نايي بيش��تر 
جامعه کش��ورمان با درياها در ايستگاه هاي مترو 
کشورمان از تصاوير دريايي استفاده بيشتري شود.

14  در دوب��ي از موهبت دريا ب��ه خوبي بهره 
گيري ش��ده و به قول مع��روف از دريا به 
روش��هاي مختلف پول در مي آورند. بعنوان نمونه 
ديدن منظره گردش نور و موزيک فواره هاي اطراف 
 Dubai برج خليفه از بالکن کافي ش��اپ طبقه دوم
Mall، خري��د بط��ري آب معدن��ي 1 درهمي، 10 

درهم براي شما خرج بر مي دارد. الزم به ذکر است 
آب حوضچه هاي اط��راف اين بازار از خليج فارس 

تامين مي شود.
15 با توجه به برگزاري نمايشگاه Expo 2020 در 
ش��هر دوبي، بندر جبل علي از هم اکنون 
)6 س��ال قبل( در ح��ال برنامه ري��زي و اقدامات 
عمل��ي جهت افزايش ظرفيت هاي خود اس��ت به 
نحوي که بتواند حجم زياد ورود کاالها و کشتي ها 
را به بنادرش طي 6 ماه برگزاري نمايشگاه جوابگو 
باش��د. الزم به ذکر اس��ت از نمايش��گاه اکسپوي 
2010 شانگهاي چين در حدود 80 ميليون نفر از 

سراسر جهان بازديد نمودند.
16  در بندر جبل علي کل زمان ورود کشنده ها 
به بندر جهت بارگيري کانتينر و س��پس 
خروج از بندر به مدت 30 دقيقه به طول مي کشد 
و به طور کلي سرعت عمليات يکي از شاخص هاي 

مهم و حياتي براي آن بندر محسوب مي شود.
17  در دوبي ش��رکت واحد و اتوبوس��راني آن 
شهر با اختصاص شناورهايي، خط مسافري 
بين نقاط مختلف شهر راه اندازي کرده است. اين 
س��رويس در ش��هرهاي دريايي اروپايي نيز وجود 
دارد و شايس��ته است مسوولين شهرهاي ساحلي 
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کشورمان نيز در خصوص اجرايي نمودن اين روش 
حمل و نقل س��فرهاي داخل شهري بررسي هاي 
الزم را انج��ام دهند. از مزاي��اي اين روش کاهش 
ترافيک ش��هري و نيز کاهش آلودگي هاي محيط 

زيستي است.
18  در بندر جبل علي سرويس Wi – Fi رايگان 
ارايه مي ش��ود که براي پرسنل کشتي ها 
امکان اتصال به اينترنت و تماس با خانواده هايشان 
را فراه��م مي آورد. الزم به ذکر اس��ت بر اس��اس 
کنوانس��يون حقوق دريان��وردان )MLC( از بنادر 
خواس��ته ش��ده امکانات اينترنت��ي را در اختيار 

دريانوردان قرار دهند.
19 س��اخت بزرگترين سکوي نفتي جهان در 
 Dry Docks( يارد تعميرات کش��تي دوبي
World( در حال انجام است که ساخت آن در سال 

2014 به اتمام و س��پس به کش��ور ن��روژ انتقال 
مي يابد. نکته جالب اينکه در جوار اين سايت، اخيرا 
ادامه ساحل جميرا س��اخته شده و گردشگران از 
امکانات آن استفاده مي نمايند. اين موضوع نشان از 
اهميت و توجه مسوولين آن شرکت کشتي سازي 
به مس��ايل محيط زيستي است که در شعار سال 
2013 سازمان بين المللي دريانوردي به آن تاکيد 

شده است : توسعه پايدار
20  فعاليت اتوبوس توريستي که عالوه بر تردد 
در خيابان ها روي س��طح آب نيز در خور 
دوبي حرک��ت مي ک��رد و به نام ب��اص العجايب 
)Wonder Bus( مشهور است مرا به اين فکر انداخت 

ک��ه آيا در آينده نزديک ش��اهد س��اخت خودرو 
چهارکاره اي خواهيم بود که کشتي  و زيردريايي و 
هواپيما هم باش��د؟! شايسته اس��ت دانشجويان و 
مهندسين رش��ته کشتي سازي در خصوص نحوه 
کارکرد اين اتوبوس کش��تي تحقيق و نمونه آن را 

در کشور بسازند.
21 بنادر امارات متحده عربي به سوي اتوماتيک 
شدن )Port Automation( گام بر مي دارند. 
در اين راس��تا، ش��رکت زيمنس آلمان در س��ال 
2013 يک دستگاه گنتري کرين بندر جبل علي 
را ب��ه اتوماتيک تبديل نمود. جال��ب اينکه اطاق 
کنترل از راه دور آن در فاصله 15 کيلومتري بوده 
و ضريب خطاي آن نيز فقط 1 س��انتي متر است. 
مسووالن آن بندر قصد دارند چنانچه اين گنتري 
کري��ن اتوماتيک کارايي خود را به اثبات رس��اند، 
ترمينالهاي کانتينري طرح هاي توسعه آتي خود را 
مجهز به گنت��ري کرين هاي اتوماتي��ک نمايند. 
همچنين کليه 52 دس��تگاه ترانستينر هاي بندر 
خليفه ابوظبي نيز به صورت نيمه اتوماتيک فعاليت 

مي نمايند.

22 نمايش نورافشاني به مناسبت سال 2014 
دوبي که در کتاب گينس بعنوان بزرگترين 
آتش بازي جهان ثبت شد، به نحوي اهميت دريا 
براي آن کشور را نيز نشان مي دهد. اين آتش بازي 
در طول 96 کيلومتر سواحل آن شهر و با هزينه 6 
ميليون دالر برگزار گرديد و آنها س��عي نمودند به 
نحوي ساخت و سازهاي دريايي و رونق اقتصادي 
شهر را به رخ جهانيان بکشانند . شايان ذکر است 
در س��ال 2008 نيز مراس��م نورافشاني بزرگي به 
مناس��بت افتتاح هتل آتالنتي��س در پالم جميرا 
برگ��زار گرديد که مورد اعت��راض برخي در اقصي 
نقاط جهان گرديد. آنها استدالل مي نمودند که در 
شرايط رکود اقتصادي جهاني آن زمان و آمار فقر 
و بي��کاري باال در دنيا اين گون��ه هزينه ها نابجا و 

ناشايست است.
23 کرايه قايق هايي که مردم را از يک س��وي 
خور دوبي به آن سو انتقال مي دهند و به 
عبره معروفند طي ساليان متمادي يک درهم ثابت 
مانه اس��ت. به نظر مي رسد دولت آن کشور سعي 
مي نمايد با استفاده از اهرم هاي مختلف کرايه آنها 
را در ح��د يک درهم ثابت ن��گاه دارد زيرا آنها هم 
وسيله حمل ونقل عمومي هس��تند و هم جاذبه 

گردشگري شهر.
24 در موزه ملي دوب��ي مباحث دريا و بنادر و 
دريانوردي به نحو بارزي به نمايش عموم 
گذاشته ش��ده بود. جا دارد کش��ورمان موزه هاي 
دريايي بيش��تري داش��ته و جامعه با دريا ارتباط 

بهتري را تجربه نمايد.
25 طي بازديد از بندر جداف دوبي که يکي از 
فعالترين ياردهاي تعمير کش��تي خليج 
فارس اس��ت، چندين فروند ش��ناور ايراني که در 

حال تعمير بود را مشاهده نمودم. طي مالقاتي که 
با يکي از مالکان آن ش��ناورها داشتم؛ از وي سوال 
کردم که چرا شناورت را در ايران تعمير نکردي؟! 
وي گف��ت که دفعه قب��ل ش��ناورم را در يکي از 
ياردهاي تعميراتي بندر عباس تعمير کردم که به 
مدت 8 ماه به درازا کشيد؛ در صورتي که در اينجا 
صرف��ا دوهفته و با هزينه کمتر. از عوامل موفقيت 
بندر جداف وجود شرکت ها و فروشگاه هاي متعدد 
عرضه کننده قطعات و تجهيزات فني کشتي ها بود 
ک��ه تماما نمايندگي برندهاي مع��روف جهاني را 

داشتند.
26 بازديدم از بازار شلوغ ماهي فروشان دوبي از 
يک سو باعث خوشحالي ام شد که ماهي و 
ميگوي ايراني با کيفيت عالي و پرطرفدار است و از 
س��وي ديگر باعث ناراحتي ام که چرا اغلب آنها به 
صورت قاچ��اق از ايران به دوبي وارد ش��ده اند که 
باع��ث ضربه ب��ه اقتصاد و محيط زيس��ت دريايي 
کشورمان و گراني ماهي در بازار ايران مي شود. لذا 
مي توان در ليست کاالهاي قاچاق ارسالي از ايران به 
کشورهاي حوزه خليج فارس اين اقالم را مشاهده 

کرد: گازوئيل – ماهي و ميگو – گوسفند زنده.
27 هتل زيردريايي دوبي با نام Water Discus با 
هزينه بي��ن 350 تا 840 ميليون دالر در 
حال س��اخت اس��ت. طراح اين هت��ل آلماني ها و 
سازنده آن سويس��ي ها هستند. ساخت اين هتل 
تکنولوژي ساخت و ساز در اعماق دريا را مي طلبد.

28 در طي س��فر مقاله ي��ک روزنامه با عنوان 
 Dubai ,Dusty Village to Global City

)دوب��ي از يک روس��تاي خاک آلود به يک ش��هر 
جهان��ي( نظرم را به خود جذب کرد و با خود فکر 
مي کردم که نقش دريا و بنادر و بطور کلي صنعت 
درياي��ي آنان در توس��عه اقتصادي ب��ه چه ميزان 
بوده؟! کش��وري که صرفا 42 سال از عمر سياسي 

اش مي گذرد.
 Palm( 29 منوري��ل جزي��ره مصنوعي دوب��ي
Jmeirah( ع��الوه بر حم��ل و نقل عمومي 

يک��ي ديگر از جاذبه هاي گردش��گري دريايي نيز 
محسوب مي شود. اين خط در سال 2009 به بهره 

برداري رسيده و بصورت کامال اتوماتيک است. 
30 ش��هر دريايي دوب��ي باع��ث تمرکز اغلب 
فعاليت هاي دريايي شده که در آن شاهد 
فعاليت دانش��گاههاي دريايي، س��اخت و تعمير 
کش��تي توسط ش��رکت ها، ارايه خدمات مختلف 
دريايي، مراکز تحقيقاتي دريايي مي باش��يم. بطور 
کلي ايده Maritime Cityها مي تواند در کشورما نيز 

اجرايي شده و اثرات مثبتي به همراه داشته باشد.
* کارشناس ارشد حمل و نقل و مديريت دريايي

خط کشتيراني UASC بعنوان برترين خط 
کشتيراني کانتينري جهان از لحاظ رشد شتابان 

ظرفيت ناوگان در جهان شناخته شد. اخيرا 
اين خط قراردادي را به مبلغ 2 ميليارد دالر 
با شرکت کشتي سازي هيونداي کره جنوبي 

جهت ساخت 5 فروند کشتي کانتينري 18000 
TEU و 5 فروند کشتي کانتينري 14000 
TEU منعقد نموده که برابر با 60درصد 

ظرفيت فعلي آن است
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علي اصغر افت�اده: چين در حال تکميل سيطره خود 
ب��ر چهار راه ترانزي��ت کاال و انرژي جهان در تنگه 
ورودي هرمز با سرمايه گذاري و راه اندازي بندر گوادر 
پاکستان در فاصله 100 مايلي چابهار ايران است و 
هند بعنوان رقيب ديرينه و امروز که از چين عقب 
مان��ده، براي يافتن راه مقابله با اين وضعيت تالش 

مي کند.
 اين در حاليس��ت که طرح هاي توسعه اي ايران در 
اين منطقه در بخش هاي مختلف از جمله توسعه 
بندر چابهار، جاده هاي ترانزيتي، راه آهن، فرودگاه 
بين الملل��ي و منطقه آزاد تج��اري صنعتي چابهار 
بعنوان کانون اصلي منازعه آينده انرژي و ترانزيت 
جه��ان همچنان گرفتار بي برنامه گي و مش��کالت 

مديريتي و اجرايي است.
اگر سرعت رشد و توسعه بندر گوادر با همين شتاب 
فعلي از سوي چين ادامه پيدا کند و از سوي ديگر 
توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار و زيرساخت هاي 
ريل��ي، ترانزيتي، فرودگاهي و منطق��ه آزاد چابهار 
همچنان به صورت آرام و الک پشتي ادامه داشته 
باشد، مطمئنا در کمتر از يک دهه ايران بازنده اصلي 
بازي قدرت هاي بزرگ دنيا از جمله آمريکا، چين و 

هند در اين منطقه راهبردي خواهد بود.
از منظر رسانه اي امروز تقريبا همه نخبگان و مديران 
ارشد و حتي اقش��ار مختلف ملت ايران با اهميت 
چابهار و سواحل مکران آش��نا شده اند و گاها نيز 
برخي از رش��د نامطلوب طرح هايي توسعه در اين 
منطقه داد س��خن به ميان آورده و مي آورند؛ اما به 
نظر مي رسد هنوز درک درستي از واقعيت هاي در 
حال ظهور و خسران زيانبار فقدان سرعت مناسب 
فعاليت هاي توسعه اي در اين منطقه در نزد مديران 

عاليرتبه نظام مشاهده نمي شود.
هنوز بسياري از مديران معتقدند که به دليل مشکالت 
ناامني موجود در منطقه سيس��تان و بلوچس��تان 
پاکستان از جمله نبود امنيت مانع اصلي دست يابي 
و تسلط يافتن اين کشور و چين بر کريدور شمال و 
جنوب خواهد شد و بر اين باورند که مزيت خدادادي 
ايران در داش��تن چابهار و امنيت موجود در آن به 
خودي خ��ود مي تواند جلوي طرح هاي بلند مدت 

رقابت قدرتهاي بزرگ در را منطقه بگيرد.
اين در حاليس��ت که مقامات هندي بعنوان رقيب 
ديرينه چين و بعنوان يکي از قدرت هاي نوظهور دهه 
آينده به درس��تي از جدي و عملي شدن مگاپورت 
گوادر پاکستان توسط چين نگران شده اند و سفير و 
هيات هاي مختلف آنان با سفر و فعاليت هاي متعدد 

و مستمر در ايران بدنبال گرفتن امتيازات اقتصادي 
براي همراهي و مش��ارکت در طرح هاي توسعه اي 

چابهار و محور شرق ايران هستند .
هندي ها گرچه بارها و بارها از س��ال 2001 به بعد 
عالقمندي خود را براي سرمايه گذاري در حوزه هاي 
مختلف به ويژه در چابهار و محور ش��رق ايران ابراز 
ک��رده اند اما با گذش��ت بيش از ي��ک دهه هنوز 
نتوانس��ته اند اقدام جدي و عملي در مشارکت در 
طرح هاي توس��عه ايران داشته باشند و تقريبا همه 
تفاهم نامه و عقد قراردادها بين دو کشور و مقامات 

مختلف روي کاغذ به يادگار مانده است.
به نظر مي رسد دولت تدبير و اميد با توجه به سرعت 
کند فعاليت هاي عمراني و زيرساختي در اين منطقه 
از کشور در چند سال اخير و به ويژه انحراف بسياري 
از برنامه هاي اجرايي و مديريتي و با توجه به شرايط 
ام��روز بايس��تي تجديدنظر اساس��ي در طرح هاي 
توسعه اي منطقه از جمله توسعه بندر شهيد بهشتي 
چابه��ار، اهداف و ماموريت هاي منطقه آزاد تجاري 
صنعتي چابهار، توسعه محور شرق و ترانزيت شرق 
کشور )جاده هاي ترانزيتي، راه آهن و فرودگاه( و هاب 

سوم پتروشيمي را در دستور کار قرار دهد.
بطور حتم تجديد نظر دولت در برنامه هاي توسعه اي 
منطقه چابهار و محور شرق کشور و آسيب شناسي و 
بازبيني وضع موجود به تنهايي نمي تواند نگراني هاي 
موجود در خصوص عقب ماندگي و از دس��ت رفتن 
فرصت ها را از بين ببرد بلکه دولت بايد با س��پردن 
مديريت اين منطقه به مديراني در س��طوح ملي و 
کالن نگر که ش��اخصه اصلي آن��ان توانايي ها قوي 
اجرايي باشد مي تواند با شتاب بخشيدن به اجراي 
برنامه هاي توسعه اي، جلوي فرصت سوزي و حذف 

ايران از کريدور شمال و جنوب را بگيرد.

آيا گوادر پاکستان، فرصت ها را از چابهار ايران 
مي ربايد؟

از حدود يک دهه قبل برخي از کارشناسان عنوان 
کرده بودند: امروز تصميم سازان کشور در يک آزمون 
تاريخي ديگري قرار دارند. بايد رقيب را بشناسيم و 
او را جدي بگيري��م. آيا از اين فرصت جغرافيايي و 
منطقه اي مي توانيم با تدبير مناسب استفاده کنيم يا 
اينکه گوادر پاکستان اين فرصت طاليي را مي ربايد، 
مسلما پاسخ اين سوال در زمان نه چندان دور روشن 

خواهد شد.
وجود مزيت هاي چهارگانه منابع انساني، منابع انرژي، 
ذخاير معدني و باالخره موقعيت ممتاز جغرافيايي و 

استراتژيک کش��ور در چهار راه شرق و غرب بعنوان 
عناصر اصلي در توسعه بلندمدت و پايدار با تدبير و 
مديريت مناسب مي تواند فرصت هاي طاليي را براي 

اقتصاد کشور فراهم کند.
کشور ايران در مرکزيت جغرافيايي سه قاره پهناور 
آس��يا، اروپا و آفريقا قرار گرفته که در زمان حاضر 
بيش از 5 ميليارد نفر از جمعيت جهان را در خود 
جاي داده اس��ت و پيش بيني مي شود تا 10 سال 
آين��ده اين جمعيت به 6/7 ميليارد نفر برس��د و با 
توجه به فرآيند جهاني ش��دن اقتصاد و فزوني نرخ 
رش��د صادرات و واردات به نرخ رشد توليد ناخالص 
مل��ي از طرف��ي و قطب صنعتي کش��ورهاي تازه 
صنعتي شده جنوب ش��رقي آسيا و اتکاي آنان به 
سياست هاي اقتصاد باز و بويژه ارتباط آنان با دنياي 
خارج دورنماي بسيار روشني براي ترانزيت کاال بين 

کشورها ترسيم مي کند.
ح��دود 2000 کيلومتر م��رز آبي با آب ه��اي آزاد 
بين المللي ايران و تعدد همسايگان کشور که ايران را 
جزو يکي از پرهمسايه ترين کشورهاي جهان قرار 
مي دهد که تعدادي از آن کشورها نيز جزء کشورهاي 
محصور در خشکي بوده و براي ارتباط با ساير نقاط 
دنيا )اعم از کاال و مسافر( ناچار به عبور از کشور ثالث 
مي باش��ند، قابليت هاي ترانزيتي کشور را برجسته 
ساخته و بر اهميت طرح توسعه و فعال سازي محور 
ترانزيتي چابهار بيش از پيش مي افزايد که استفاده 
از اين قابليت ها را به صورت يک الزام ملي در توسعه 

بلندمدت و پايدار ضروري ساخته است.
بر اساس آخرين اعالم سازمان ملل متحد، چابهار 
از ميان سه شاهراه شمال - جنوب، بهترين مزيت 
ترانزيت��ي جهان را داراس��ت در حاليکه با توجه به 
افزايش ارتباطات تجاري بين المللي و افزايش وزن 
کشتيها عمال کانال س��وئز از قابليت هاي کمتري 

برخوردار خواهد شد. 
شرايط اقتصادي جهان براي استفاده از قابليت چابهار 
بعنوان يک مگاپورت فراهم شده و الزم است تمامي 
قابليتهاي فني مهيا ش��ده و با تجهيز بندر، ترميم 
و توس��عه ، احداث خط آهن و جاده هاي شوسه و 
بزرگراههاي مناس��ب امکان دسترس��ي و ترانزيت 

کاالها از منطقه چابهار افزايش يابد.
موقعي��ت جغرافيايي اين منطق��ه از نظر ارتباط با 
آب هاي آزاد بين المللي در سرتاس��ر مرز جنوبي از 
يک طرف و همس��ايگي با کش��ورهاي پاکستان و 
افغانس��تان و پنج کشور آس��ياي مرکزي از طريق 
ترکمنستان در محدوده هاي شرقي و شمالي آن و 

گوادر از چابهار پيشي مي گيرد؟
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نيازهاي ارتباطي اين کشورها که به غير از پاکستان 
همگي محصور در خشکي مي باشند بر اهميت تأکيد 
بر استراتژي توسعه مبتني بر ترانزيت کاال در محور 
شرق مي افزايد و لزوم ارتقاي قابليت هاي ترانزيتي و 
توسعه اين قابليتها تا سطح استانداردهاي بين المللي 
را بعن��وان راه کار اساس��ي در جهت دس��تيابي به 

تعادلهاي ملي و منطقه اي خاطر نشان مي سازد.
اعالم کارشناسان بين المللي در خصوص موقعيت 
استراتژيک چابهار بعنوان بهترين امکان دسترسي 
ترانزيت شمال - جنوب زمينه ساز سياست گذاري 
کش��ور پاکستان براي بهره گيري از شرايط مکاني 

مشابه شده است.
پاکس��تان از اواي��ل س��ال 2000 مطالعات طرح 
جامع بن��در ADC را بعنوان جايگزين بنادر خليج 
فارس به منظور دس��تيابي به تجارت حمل و نقل 
جمهوري هاي آسياي ميانه مورد مالحظه قرارداد و 
با مشارکت کشور چين به اقدام به احداث خط آهن 
و راههاي ارتباط��ي 980 کيلومتري از بندر گوادر 

براي اتصال کشورهاي منطقه کرد.

 )GWADAR( آش�نايي با منطق�ه آزاد گ�وادر
پاکستان

گ��وادر واقع در ورودي خليج ف��ارس و حدود 533 
کيلومتر از کراچي و 120 کيلومتر با مرز ايران فاصله 
دارد. شهرس��تان گوادر با جمعيت 82 هزار نفر در 
جنوب غرب پاکستان در اس��تان بلوچستان و در 
منطقه ساحلي واقع شده اس��ت و داراي موقعيت 
جغرافيايي و استراتژايکي و در نزديکي مسيرهاي 
حمل و نقل کليدي در داخل و خارج از خليج فارس 

قرار دارد. 
دو ش��هر اصلي منطق��ه گ��وادر Pasni و Jiwani در 
نزديکي مرز با اي��ران با جمعيتي حدود 215 هزار 

نفر در سال 2004 و 300 کيلومتر مرز ساحلي قرار 
دارن��د که در مجم��وع کل اين منطقه حدود 600 

کيلومتر ساحل آبي دارد.

* توسعه شهر گوادر 
طرح جامع براي توسعه شهر گوادر با منطقه بندي 
زمين و ش��بکه هاي زيرساخت هاي داخلي توسط 
دولت پاکستان در سال 2003 تحت عنوان سازمان 
توسعه گوادر )GDA( و با اجراي طرح جامع عنوان 
تصويب ش��د که بخش عم��ده اي از فعاليت هاي 
توس��عه اي را بر س��اخت و س��از س��ريع جاده ها، 
زيرس��اخت هاي ديگر و س��اختمان هاي عمومي 
متمرکز شد. دولت بلوچستان با توسعه زيرساخت 
براي مناطق صنعتي است که در شرق شهرستان 
قرار گرفته است با افزايش نرخ رشد جمعيت گوادر 
در طول دو س��ال مواجه ش��د که در زمان حاضر 
جمعيت شهرستان گوادر در حدود 85000 برآورد 
ش��ده که انتظار مي رود در طي پنج سال آينده به 

حدود نيم ميليون نفر خواهد رسيد.
دولت پاکس��تان با توج��ه به ض��رورت اقتصادي، 
جغرافي��ا و متغيرهاي منطق��ه اي مطالعات طرح 
جامع بن��در ADB را بعنوان جايگزين بنادر خليج 
فارس به منظور دس��تيابي به تجارت حمل و نقل 
جمهوريهاي آسياي ميانه و همچنين تجارت حمل 
و نقل منطقه اي مورد مالحظه قرارداده است. گوادر 
بعنوان سومين بندر پاکستان توانايي جذب سرمايه 
گذاري و ايجاد ارتباط تجاري با کشورهاي آسياي 
ميانه، خليج فارس، آفريقاي شرقي، امارات متحده 

عربي و شمال غرب هند را دارد .

منطقه ويژه اقتصادي گوادر
پاکستان به منظور تسهيل توسعه تجاري و اقتصادي 

س��ريع گوادر يک منطقه ويژه اقتصادي براي يک 
دوره خ��اص که طول اي��ن دوره نامحدود در نظر 
گرفت ش��د تحت عنوان SEZ راه اندازي کرد که به 
طور کلي ماليات از جمله ماليات بر ارزش افزوده را 
حذف و مشوق هاي مالکيت کسب و کار و اشتغال 

براي خارجي ها را تضمين کرد.

تعريف ماموريت جديد براي بندر گوادر
پاکس��تان همزمان با اجراي طرح توس��عه گوادر 
ماموريت هاي جدي��د براي اين بندر از جمله آماده 
کردن زيرساخت هاي خدماتي براي همه کشتي ها 
و انواع کشتي هاي باري، به منظور تسهيل تجارت 
و توسعه صنعتي و اقتصادي، ملي، محلي و منطقه 
اي و ايجاد کارآمدي موثر، رقابتي، شفاف و منصفانه 
براي همه و جذب سرمايه گذاران محلي و بين المللي 

تعريف و تبيين کرد. 
از مزاي��اي عمده گوادر نزديکي به مناطق صنعتي 
جنوب غرب چين است، فاصله اين مناطق تا بندر 
ش��انگهاي در حدود 16 هزار کيلومتر مي باشد در 
حال��ي که با اتصال اين مناطق ب��ه بندر گوادر اين 
فاصله به 2500 کيلومتر کاهش مي يابد و يکي از 
داليل اصلي سرمايه گذاري کشور چين نيز در فاز 

اول توسعه گوادر همين موضوع است . 
همچنين با توجه به موقعي��ت مکاني بندر گوادر 
مي تواند هم کش��تي هاي مادر را سر و سامان دهد 
و هم تانکرهاي بزرگ نفتي را در کوتاه ترين زمان 
مديري��ت کند و به همين لحاظ دولت پاکس��تان 
طرح حمل و نقل برنامه 5 س��اله هشتم را با تأکيد 
بر احداث و توسعه بندر گوادر در دست اجرا دارد در 
اين شرايط بندر گوادر به علت مجاورت با مرز ايران 
توانايي جذب کاالي ترانزيتي آسياي ميانه و حمل از 

طريق کشور ما را دارد.

Marine Engineering
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پاي��گاه خبري فيول فيکس آمريکا در گزارش��ي 
از مي��دان گازي پارس جنوبي واقع در عس��لويه 
نوش��ت: ايران براي توسعه اين ميدان به سرمايه 

گذاري خارجي چشم دوخته است.
در حاليکه ش��عله هاي گاز با درخشش خاص در 
آسمان سواحل ش��مالي خليج فارس مي سوزد، 
کارگ��ران ايراني آس��يب ديده از ش��رايط آب و 
هواي��ي س��خت، در دخمه اي از خ��ط لوله هاي 
مارپي��چ، مخ��ازن ذخي��ره و کارگاه ه��ا زحمت 
مي کشند. چندين نفتکش نيز کمي دورتر وقت 

مي گذرانند.
اينجا عس��لويه است، ش��هر اصلي که کار ميدان 
گازي پارس جنوبي ايران را انجام مي دهد. پارس 
جنوب��ي، يک مي��دان گاز طبيعي عظيم اس��ت 
که ايران آن را با قطر ش��ريک اس��ت. قطعات و 
تجهيزات جدي��د مي توانند به ايران کمک کنند 
تا از اين ميدان گازي به چين و اروپا گاز طبيعي 
بفروشد. تحريم هاي بين المللي براي محدودسازي 
برنامه هس��ته اي ايران، توسعه اين ميدان گازي 

عظيم را به تاخير انداخت.
اکنون با ش��ش ماه کاهش تحري��م و در حالي که 
ايران مذاکرات را با هدف رسيدن به توافق نهايي با 
قدرت هاي جهاني پيش مي برد، دولت ايران اميدوار 
است توجه سرمايه گذاران بين المللي را به اين ميدان 

گازي جذب کند تا توليد خود را افزايش دهد.
حميدرضا مسعودي مهندس ناظر ارشدي که در 
پااليشگاهي در عس��لويه کار مي کند در جريان 
برگزاري توري که توسط وزارت نفت ايران براي 

روزنامه نگاران بين المللي با هدف نشان دادن توان 
تجهي��زات و ديگر تس��هيالت نيمه کامل ميدان 
گازي پارس جنوبي که به بام ش��مال نيز مشهور 
اس��ت، صحبت مي کرد، گفت: اگر تحريم ها لغو 
شود، سفارشات قطعه و وجوه مسدود ما مي تواند 
قابل حصول شود و اين پروژه زودتر برخط شود. 
وي افزود: سرمايه گذاري خارجي قطعا مورد نياز 
است. حسن روحاني رييس جمهوري ايران گفته 
اس��ت، ايران قصد دارد توليد خود از اين ميدان 

گازي را تا سال 2017 به شدت افزايش دهد.
اي��ران روي دومي��ن ذخاير ب��زرگ گازي جهان 
نشسته است و پس از روسيه دومين ذخاير بزرگ 

جهان را در اختيار دارد.
ميدان گازي پارس جنوبي ذخاير برآورد شده اي 
ب��ه ميزان 14 تريليارد مترمکعب )494 تريليارد 
فوت مکعب( گاز طبيعي دارد که حدودا هش��ت 
درصد ذخاير کل جهان اس��ت. اين ميدان گازي 
همچنين بيش از 18 ميليون بشکه گاز طبيعي 

مايع دارد.
ايران اکنون ح��دود 300 ميليون مترمربع )3.2 
ميليون فوت مربع( گاز در روز از اين ميدان توليد 
مي کند و اميدوار است امسال توليد روزانه خود را 
بيش از 100 ميليون مترمربع ديگر افزايش دهد 

و به توليد ميعانات گازي خود نيز بيفزايد.
کل توليد گاز ايران 750 ميليون مترمربع )هشت 
ميليون فوت مربع( در روز اس��ت که بيش��تر آن 
ص��رف مصرف داخلي مي ش��ود، ام��ا جمهوري 
اس��المي ايران از گذش��ته مترص��د اين فرصت 

بوده که از طريق خط لوله عراق، س��وريه و لبنان 
وارد بازاره��اي اروپايي ش��ود. ايران هم اکنون به 
ترکيه گاز صادر مي کند و اميدوار است به هند و 

پاکستان نيز گاز بفروشد.
ايران در س��الهاي اخير نزديک 46 ميليون دالر 
براي ساخت پااليشگاه صرف کرده است و به 40 
ميلي��ون دالر ديگر نيز نياز دارد ت��ا اين کار که 
به عقيده بسياري براي اقتصاد اين کشور حياتي 

است را به اتمام برساند.
سعيد ليالز تحليلگر اقتصادي و سياسي از تهران 
گفت: آينده بخش انرژي ايران از اين ميدان عبور 
مي کند. اي��ران به لحاظ مص��رف بازارهاي بين 

المللي و داخلي نياز به توسعه اين ميدان دارد.
تا س��ال 2005، ش��رکت هاي نفت��ي خارجي از 
جمله توتال در اين ميدان کار مي کردند، آنها به 
تدريج تحت تاثير سياست هاي ضد غربي محمود 
احمدي ن��ژاد، ريي��س جمهوري س��ابق ايران، و 
شديد تر شدن تحريم ها ايران را ترک کردند. در 
اوايل س��ال 2010، همه سرمايه گذاران خارجي 
به جز يک ش��رکت مشاوره اي کره جنوبي، ايران 

را ترک کردند.
رس��انه هاي ايران مرتب از ب��ه تعويق افتادن کار 
توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي انتقاد کرده اند. 
در حاليکه قطر توليد خود از اين ميدان نفتي از 
س��ال 1989 )25 سال پيش( شروع نموده ايران 
از س��ال 1998 )يعني 9 س��ال بعد( کار در اين 
ميدان را آغاز کرده اس��ت. در عس��لويه که 940 
کيلومتر ب��ا تهران فاصله دارد، م��ردم اميدوارند 
کاه��ش تحريم ها، توس��عه اين مي��دان گازي را 

تسريع بخشد.
عباس فاتحي که قبال در جستجوي کار، عسلويه 
را ترک کرده بود؛ اکنون بار ديگر به اينجا آمده تا 
به ساخت اين ميدان کمک کند و رانندگي يک 
تانکر حم��ل آب را برعهده بگيرد، گفت: مي دانم 
که خارجي ها بزودي به اينجا مي آيند، بسياري از 
مهندسين ايراني به اينجا رفت و آمد مي کنند و 

بعدها پول بيشتري از اينجا قابل حصول است.
روحاني اخيراً در مجمع جهاني قتصاد در داووس 
سوييس گفت: ايران با هدف امنيت عرضه انرژي، 
آماده ارايه پيشنهاد همکاري طوالني مدت است. 
وي افزود: تحريم ها به اين تالش ها صدمه مي زند 
و تداوم تحريم ها، نتيجه اي جز هزينه براي همه 

طرف ها ندارد.

پارس جنوبي جان مي گيرد؟
گزارش پايگاه خبري فيول فيکس آمريکا از عسلويه
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دانشجويان
در جنگل فوالد

گزارش بازديد کميته دانشجويي انجمن
از صنايع دريايي خرمشهر



محمد توکل�ي دخرآب�ادي*: با ت��الش کميته 
دانشجويي انجمن مهندسي دريايي ايران و همکاري 
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر بازديد از صنايع 
دريايي خرمش��هر در تاريخ 30 بهمن و اول اسفند 

1392 انجام شد و از صنايع ذيل بازديد بعمل آمد:
 ش��رکت مهندسي و ساخت تأسيس��ات دريايي 

ايران 
 کشتي سازي اروندان 

 بندر خرمشهر 
 شرکت صنايع دريايي ساحل اروند 

 مجتمع صنايع دريايي شهيد موسوي
همچنين در اين بازديد جلسه کميته دانشجويي 
انجم��ن دريايي در دانش��گاه علوم فن��ون دريايي 
خرمش��هر با حضور دکتر ذاکري)مدير پژوهش��ي 
دانش��گاه( و دکتر رابعي )مسؤول ارتباط با صنعت 
و مدير گروه کشتي س��ازي در دانشگاه علوم فنون 
دريايي خرمش��هر(، مسؤولين کميته دانشجويي و 
دانشجويان از دانش��گاه هاي مختلف کشور برگزار 
شد. در اين جلسه در مورد مسائل گوناگوني از جمله 
ارتباط بهتر دانش��گاه با صنعت، ارتباط مناسب تر 
کميته دانش��جويي با دانشگاه هاي جنوب و شمال 
کشور، برگزاري مسابقات شناورهاي هوشمند توسط 
دانشگاه صنعتي شريف و انجمن مهندسي درياي 

ايران بحث و گفتگو انجام شد. 
در ادام��ه خالصه اي از بازديدهاي انجام ش��ده ارائه 

شده است.

الف( ش�رکت مهندس�ي و س�اخت تأسيس�ات 
دريايي ايران

اين شرکت فعاليت خود را از سال 1378 در زمينه 
طراحي و ساخت سکوهاي استخراج نفت و گاز آغاز 

کرده است.
بازديد از يارد1 تأسيس��ات دريايي ايران انجام شده 
اس��ت. اين يارد در حال ساخت روسازه هاي مربوط 
به سکوهاي پايه ثابت استخراج گاز به  وزن 2300 
و 3200 تن براي فازهاي مختلف پارس جنوبي بود. 
هزينه طراحي و ساخت هر روسازه)عرشه( در يارد1 
تأسيسات دريايي ايران حدود 200 تا 350 ميليون 
دالر اس��ت. به  طور معمول ساخت سکوهاي پايه 
ثابت در محدوده وزني ذکر شده 24 ماه است که با 
توجه به شرايط خاص کشور طراحي و ساخت اين 
نوع سکوها در حدود 36 تا 40 ماه به ظول مي انجامد. 
از ديگر مشخصات سکوهاي در حال ساخت در اين 

شرکت مي توان به عمر طراحي 25 سال، حفاظت 
کاتدي در برابر خوردگي، قابليت نشستن هلکوپتر 

روي اين سکوها اشاره نمود.

ب( کشتي سازي اروندان
فعاليت هاي کشتي سازي اروندان به عنوان يکي از 
قديميترين شرکت هاي کشتي سازي از سال 1352 
با همکاري شرکت پترسون کشور امريکا پايه ريزي 
ش��ده اس��ت. متأس��فانه به دليل دولتي بودن اين 
کارخانه قديمي و تفاوت نظرهاي مديران بلندپايه 
دولت در حوزه دريايي کشتي س��ازي اروندان دچار 

نزول و رکود در پروژه هاي جاري خود شده است.
کشتي س��ازي اروندان در حال س��اخت و طراحي 
هشت فروند لندينگ کرافت با جنس بدنه فوالدي 
و دو فروند شناور مسافربري با جنس بدنه آلومينيوم 

و فرم بدنه کاتاماران است. 
م��دت زم��ان س��اخت لندينگ کراف��ت ب��ه طور 
اي��ده آل در اين کارخانه 10 تا 14 ماه بوده اس��ت. 
لندينگ کرافت هاي در حال س��اخت با وزن 800 
تا 1500 تن در آينده جهت حمل س��وخت، آب، 

وسايل نقليه و... مورد استفاده قرار مي گيرند. 
همچنين ش��ناورهاي مسافربري کاتاماران قابليت 
جابجايي 286 مس��افر و 36 خدمه را با سرعت 26 
گره دريايي به همراه سيستم پيشرانش واترجت را 
خواهد داشت. از ويژگي هاي منحصر به فرد شناورها 
طراحي جاذب ح��رکات در زير کابين مس��افران 
و خدمه اش��اره کرد. نام اين دو ش��ناور مسافربري 
زر)ZAR( و زيور)ZIVAR( انتخاب شده است. هزينه 
ساخت کامل هر کدام از اين شناورهاي مسافربري 
9 ميليون دالر پيش بيني مي ش��ود. کشتي سازي 
اروندان با توجه به قرارگيري در حاش��يه رودخانه 
کارون داراي دو حوضچه به آب اندازي و از آبگيري 

صنعتي و سنتي است.

ج( بندر خرمشهر
بندر خرمشهر يکي از بنادر تخليه و بارگيري شناورها 
در ايران است که در کنار رودخانه اروند واقع شده و 
يکي از بنادر آب شيرين ايران است. بندر خرمشهر 
قبل از جنگ تحميلي يکي از مهمترين بنادر ايران 
بوده؛ ولي متاسفانه فعال در وضعيت مناسبي نيست. 

د( شرکت صنايع دريايي ساحل اروند
شرکت صنايع دريايي ساحل اروند در ساحل 1386 
شروع به کار کرده است. اين شرکت در زمينه ساخت 

و انتقال سکوهاي پايه ثابت و تعميرات کشتي فعال 
است. اين شرکت در حال ساخت حوضچه خشک 
ب��ه طول 150 متر، عرض 40 متر و ارتفاع 11 متر 
جهت انجام تعمير کش��تي هايي ب��ا حداکثر وزن 
1400 تن و آبخور 9 متر است. هزينه کامل ساخت 
اين داک خشک حدود 3 ميليون دالر تخمين زده 
مي شود. همچنين اين شرکت محوطه 12 هکتاري 
را در حاشيه رودخانه را جهت ساخت سينکروليفت 
و ايجاد تعميرگاه بزرگي براي کشتي با ظرفيت هاي 
مختلف تخصيص داده اس��ت که حدود  دو سال و 
نيم سال زمان ساخت پيش بيني مي شود. از ديگر 
فعاليت هاي جاري در اين شرکت مي توان به تغيير 
کاربري کشتي سپند )SEPAND( از کاربري حمل 

سوخت و آب به حمل کانتينر و لوله اشاره کرد.

ه( مجتمع صنايع دريايي شهيد موسوي
اين مجتمع بعنوان اولين پايگاه نيروي دريايي ايران 
داراي قدمت 90 ساله در صنعت دريايي کشور است 
و پس از انقالب اسالمي تا سال 1383 متروکه بوده 
و در اين سال با فعاليت هاي نظامي مجددا شروع به 

کار کرده است. 
هم اکنون به دليل تعدد کشتي هاي در حال ساخت، 
اين مجتمع مش��هور به جنگل فوالد ايران است. از 
جمله فعاليت هاي اين مجتمع مي توان به ساخت 
و تعمير کش��تي در حوزه تجاري و نظامي و اوراق 

کردن کشتي هاي فرسوده اشاره کرد.
مجتمع صنايع دريايي ش��هيد موسوي در آغاز به 
کار مجدد خود طراحي و ساخت 40 فروند شناور 
لندينگ کرافت را به عه��ده گرفته که تاکنون 36 
فروند را به مالک تحويل داده است و در حال حاضر 
نيز اين مجتمع مش��غول به انجام کارهايي نهايي 

جهت تحويل دادن لندينگ کرافت ميکائيل است.
 مجتم��ع صنايع دريايي ش��هيد موس��وي داراي 
تجهي��زات شات بالس��ت و سندبالس��ت جه��ت 
زنگ زدايي ورق هاي فوالدي اس��ت. همچنين اين 
مجتمع از کيس��ه هاي هوا جهت از آب گيري، به 
آب اندازي و باال بردن کش��تي اس��تفاده مي کند. 
اين مجتمع موفق به از آبگيري شناور 2500 تن با 
استفاده از کيسه هاي هوا شده است. حوضچه سنتي 
از آبگيري و به آب اندازي از ديگر امکانات اين مجتمع 

جهت تعمير کشتي است. 
* دانشجوي دکتري، گرايش مهندسي دريا، دانشکده 

مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف

روايت دانشجويي از صنايع دريايي خرمشهر
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چکيده
زيردريايي هاي نيمه اتوماتيک موس��وم به ROV که 
در آن ها با اس��تفاده ا ز وسايل گوناگون ارتباطي، به 
زيردريايي فرمان داده مي ش��ود. که بس��ته به سطح 
ارتباط موجود بين وسيله و کاربر خود به زير شاخه 

هايي تقسيم ميشود. 
در حال حاضر 100 مدل متفاوت ROV در سراس��ر 
جهان و در حدود 46 مدل AUV در وضعيت عملياتي 
قرار دارند. تع��دادي از ROVهاي موجود در دنيا هم 
اکنون قادر به انجام مأموريتهايي در اعماق دريا ، در 
زير آبهاي يخ زده و نيز در نيروگاه هاي هسته اي هستند.
در اين مقاله به ارزيابي معرفي کارکرد و مقايسه با انواع 

ديگر  زيرسطحي ها پرداخته شده است.

مقدمه
بيش از 70 درصد س��طح زمين توسط آب پوشيده 
شده است. منابع و صنايع دريايي نقش و تأثير مهمي 
در زندگي انس��ان ها دارند. به همين دليل مطالعه و 
بررسي بسياري از مسائل مهندسي، زيست شناسي، 
تجاري و نظامي مرتبط ب��ا دريا، همواره مورد توجه 
محققان بوده است. با توسعه و گسترش صنايع دريايي 
و علوم مرتبط با دريا، امروزه براي انجام بس��ياري از 
کاربردهاي کش��ف و اس��تخراج منابع زيرسطحي، 
بازرس��ي و جمع آوري اطالعات زيس��ت محيطي و 

تحقيقاتي و نيز نصب، تعمير و نگهداري سازه هاي 
س��احلي و دريايي، به کارگي��ري تکنولوژي خاص و 
جديدي براي پاسخ گويي به نيازهاي روزافزون پيش 
آمده، ضروري مي نمايد. استفاده از وسائل و ابزارآالت 
مهندسي که قابليت به کارگيري در اعماق آب را دارند 
و کاربري هاي متنوع در فضا و بستر دريا را ممکن مي 
س��ازند، چنان در سال هاي اخير توسعه و گسترش 
يافته که توانايي بشر را در بررسي ، تحقيق و کار در 
اعماق دريا، به شدت متحول نموده است . در بسياري 
از صنايع مختلف و گوناگون، استفاده از تجهيزاتي که 
بتوان آن ها را بدون حضور مستقيم نيروي انساني و 
از راه دور هدايت و کنترل نمود، کاربردهايي فراواني 
يافته اند و در بس��ياري از موارد به جزء جدانش��دني 
کاربرده��اي تج��اري و صنعتي بدل گش��ته اند، به 
گونه اي که انجام بس��ياري از پروژه هاي مهندسي 
و تحقيقات��ي ب��دون آن ها امکان پذير نيس��ت اين 
تجهيزات شامل ربات ها و بازوهاي مکانيکي هستند 
که قابليت انجام عمليات از پيش برنامه ريزي شده و 
نيز اجراي فرامين لحظه اي کاربر ر ا به نحوي مناسب 
و دقيق، دارند. در صنايع زيردريايي بنا به داليلي که 
گفته شد، استفاده از تکنولوژي رباتيک در سال هاي 
اخير توسعه و گسترش فراواني يافته و در بسياري از 
شاخه هاي علوم و مهندسي دريا نقش مهم و اساسي 
پيدا نموده اند . بهبود و افزايش کارايي اين تکنولوژي 

نيازمند افزايش مطالعات مهندس��ي بر روي تمامي 
انواع و اجزاي سيس��تم ها و ربات هاي زيرسطحي، 
جه��ت انجام عمليات پيچيده تر و فرامين متنوع تر 
اس��ت. به اين منظور حجم عظيم��ي از مطالعات و 
تحقيقات مهندس��ي در سراسر جهان و در رشته ها 
و تخصص هاي متفاوت بر اين موضوع متمرکز شده 
اند. تحقيقات انجام ش��ده در زمينه زيردريايي هاي 
بدون سرنشين در کشورهاي صنعتي جهان در سال 
هاي اخير رش��د چشمگيري داشته است . علت اين 
موضوع را مي توان در محدوديت هايي که روشهاي 
کنوني دارند، جستجو کرد . نياز به جستجو در عمق 
هاي بيشتر و مناطقي که امکان غواصي يا استفاده از 
زيردريايي هاي سرنشين دار در آنها غير ممکن است 

از عمده اين داليل محسوب مي شوند.
ربات زيرس��طحي يک وسيله نقليه پويش گر قابل 
کنترل از راه دور است که به کاربر اين امکان را مي دهد 
که اين وسيله را در اعماق آب کنترل و هدايت کند و 
از طريق اعمال فرامين عمليات مورد نظر را از طريق 
تجهيزات انجام دهد ربات هاي زيرسطحي در اندازه ها 
و ابعاد متفاوت و با گستره متنوعي از تکنولوژي ها و 
امکانات در سال هاي اخير طراحي، ساخت، آزمايش 
و به کارگيري ش��ده و حتي در برخي موارد به توليد 
صنعتي رس��يده اند. انواع اين ربات ها از نمونه هاي 
کوچک و س��اده اي که صرفاً مجهز به دروبين فيلم 

ROV ربات هاي
 عليرضا دولت آبادي، دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير کبير 

دکتر شادمان، استاد دانشگاه صنعتي امير کبير
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برداري کوچکي هستند تا گونه هاي پيشرفته و بسيار 
پيچيده اي که در اعماق بيش از شش هزار متري دريا 
امکان انجام عملکردهاي متنوع و متعددي را دارند، 
شامل مي شوند. اجزاي ربات زيرسطحي که توسط 
کابل ارتباطي به اپراتور واقع در س��طح دريا متصل 
است، عبارت اند از سيستم هدايتي جهت کنترل ربات، 
سيستم رانش ، سيستم به آب اندازي، منابع تأمين 
ق��درت و کابل ارتباطي که توان الزم جهت عملکرد 
پروانه ها و نيز دس��تورات و سيگنال هاي کنترلي را 
به ربات داده و داد ههاي توليد شده توسط حسگرها 
را به اپراتور در سطح دريا منتقل مي کند. ربات هاي 
زيرسطحي، مي توانند داراي تجهيزات متفاوتي باشند 
که از دوربين تلويزيوني کوچک جهت مشاهدات ساده 
تا مجموعه هاي پيچي��ده اي از ابزارآالت مانند بازو 
هاي مکانيکي ماهر، متنوع و قدرتمند، دوربين هاي 
تلويزيوني و ويدئويي و ديگر ابزار و وسايل پيشرفته را 

در برمي گيرد.

انواع ربات هاي زيرسطحي
ربات هاي زيرسطحي عموماً به دو دسته تقسيم مي 

شوند:
زيردريايي هاي اتوماتيک موسوم به که در آنها تصميم 

گيري تمام اً بر عهده خود وسيله گذاشته مي شود.
زيردريايي هاي نيمه اتوماتيک موس��وم به ROV که 
در آن ها با اس��تفاده ا ز وس��ايل گوناگون ارتباطي، 
ب��ه زيردريايي فرمان داده مي-ش��ود. که بس��ته به 
سطح ارتباط موجود بين وسيله و کاربر خود به زير 

شاخه هايي تقسيم مي شود.
در حال حاضر 100 مدل متفاوت ROV در سراس��ر 
جهان و در حدود 46 مدل AUV در وضعيت عملياتي 
ق��رار دارند. تعدادي از  AUVهاي موجود در دنيا هم 
اکن��ون قادر به انجام مأموريتهاي��ي در اعماق دريا ، 
در زير آبهاي يخزده و نيز در نيروگاههاي هس��تهاي 
ROV هستند. بنا به گزارش ساالنه و جهاني در مورد
ها، ارزش بازار کار ROV در س��ال 2004 بالغ بر 600 
ميليون دالر بوده است که اين مقدار در سال 2008 
به 750 ميليون دالر رسيد ه است . کاربرد اصلي اين 
صنعت نوپ��ا را مي توان عمدت اً صنايع عظيم نفت 
و گاز و صنايع نظامي دانس��ت، اما دستاوردهاي اين 
صنعت به گونه ايست که همچون صنايع موفق ديگر 
رش��د و شکوفايي اين صنعت وابسته به دانشگاه ها و 
محافل علمي اس��ت. اما به علت رشد تقاضا و هزينه 
هاي ساخت و توليد تجاري بسيار سنگين و سرسام 
آور ROVها، کوچکترين دستاوردهاي پژوهشي جديد 
تأ ثيرات محسوسي در شکوفايي هر چه بيشتر اين 
صنعت داراس��ت. به همين خاطر است که سرمايه 
گ��ذاري قابل توجهي در جهان بر روي فعاليت هاي 

پژوهش��ي در اين زمينه از ط��رق مختلف از جمله 
حمايت از هسته هاي پژوهشي، دانشگاهي و برگزاري 

مسابقات مرتبط در جريان است.

مقايسه AUV و ROVها
دستگاه هاي مغروق در آب بدون سرنشيني هستند 
که بطور فيزيکي به يک شناور حمايت کننده متصل 
هس��تند . اتصال فيزيکي بين يک و شناور حمايت 
کننده را به عنوان اتصال بند نافي مي شناسند. اتصال 
بند نافي معموالً يک کابل پوشش دار يا بدون پوشش 
اس��ت که شامل يک کانال الکتريکي يا هيدروليکي 
براي تأمين قدرتو يک کانال ارتباط و تبادل اطالعات 
براي انتقال سيگنالها بينو شناور حمايت کننده مي 
باشد. بنابراين يک اتصال بند نافي موارد مورد نياز براي 
کنترل از راه دور در حين عملکرد را فراهم مي کند 
ها بطور عادي با سيستمهاي رانش بر روي خودشان، 
سيستم هاي هدايت و راهبري، سيستمهاي ارتباطي، 
سيستمهاي تصويري و نوري و تجهيزات مکانيکي 
براي رفتن و انجام دادن عمليات در محل مورد نظر 
تجهيز مي گردند. به عنوان مثال پس از رفتن به زير 
آب هدايت کننده با استفاده از سيستم هاي راهبري 
و ارتباطي، وسيله را به محل عمليات انتقال مي دهد. 
سپس تکنيسين عملگرهاي مکانيکي با استفاده از 
ابزار ديگر روي آن را براي انجام وظيفه خاص بکار مي 
گيرد. بدين طريق ها مي توانند عمليات پيچيده شامل 
حفاري،حمايت ساخت، تميزکاري و بازرسي سکوها، 
دفن کردن يا بررس��ي کابل هاي زير دريايي، نجات 
زيردريايي،آبهاي عميق، تکميل لوله هاي زيرسطحي 

و غيره را انجام دهند
امروزه کاربرد ROVها به خاطر هزينه هاي عملکردي 
باال و مس��ائل فرسودگي محدود شده است . يکي از 
ROVه��ا گير کردن کابل آن ها و گره خوردن آن در 

محيط عملياتي است . با وجود اينکه ROV مشکالت 
ها نياز به ROVها توانايي انجام فعاليت هاي مختلفي 
دارند، هزينه آنها باالس��ت و اين بدين علت است که 
حمايت فراوان مانند کاربر، تکنسين و شناور سطحي 

حمايت کننده دارند.
ROVها و ديگر وس��ايل زيردريايي که به يک شناور 

سطحي اتصال فيزيکي دارند تحت اثر حرکت ناشي 
از حرکت قائم يک شناور سطحي قرار دارند. وسايل 
زيرسطحي متصل به وسايل سطحي، تحت اثر حرکات 
وسايل سطحي حرکت مي کنند. بنابراين در زماني که 
وسيله زيرسطحي در نزديکي هدف ثابت مانند لوله 
و دهانه چ��اه قرار مي گيرند، حرکت القايي قائم مي 
تواند هم وسيله و هم هدف ثابت را دچار خرابي کند . 
براي برطرف کردن اين مشکل سعي مي شود توسط 
سيستمهاي کنترلي حرکت قائم شناور به دستگاه زير 

آب منتقل نگردد.
يکي ديگر از محدوديتهاي ROVها طول محدود کابل 
هاي آن هاست. مشکل اصلي اين وسايل اين است  که 
يک وسيله مانند کشتي بايد در نزديکي محل استفاده 
از وسيله قرار داشته باشد و کاربر بايد بطور دائم وسيله 
را کنترل کند . هزينه نگهداري کشتي در يک روز تا 
20000 دالر در روز نيز مي رسد و کاربرها نيز نمي 
توانند زمان زيادي با اين وسيله کار کنند چرا که کار 

با ROV نياز به تمرکز زياد و کنترل دقيق دارد.
وس��ايل زيردريايي خودکنترل)AUV( نوعي ديگر از 
وسايل بدون سرنشين هستند که بطور فيزيکي به 
شناور حمايت کنندهاي اتصال ندارند. الزم به يادآوري 
است AUVها و ROVها در خيلي از موارد با يکديگر 
وجوه اشتراک دارند . از تکنولوژي AUV در بسياري از 
موارد تحقيقاتي استفاده مي گردد چرا که با استفاده 
از اين وس��ايل مي توان بدون کمک گرفتن از جايي 
ديگر اقيانوس و بستر آنرا بررسي کرد. در مقايسه با 
ROV ه��ا، AUVها در مقابل حرکات قائم تأثيرپذير 

نيستند چرا که به وسيله کنترل کننده سطحي اتصال 
فيزيکي ندارند.

در AUV ها منابع قدرت، سيس��تم رانش و سيستم 
کنترل از پيش برنامه ريزي شده بر روي خود وسيله 
قرار دارد. پس از قرارگرفتن در آب از روي وس��يله يا 
سکوي سطحي AUV براساس برنامه از پيش تنظيم 
ش��ده به زير آب مي رود و عملي��ات را انجام داده و 
به س��طح آب بازمي گردد . در اي��ن حالت AUVها 
عمليات زيرسطحي را بدون نياز به کنترل دقيق انجام 
م��ي دهند. همچنين عملکرد ه��ا از ROVها هزينه 
کمتري دارد چرا که نياز به اتصال بند نافي و شناور 

حمايتکننده سطحي ندارند.
در کنار اين مزايا، AUVها محدوديت هايي دارند که 
اجازه عمليات زيرسطحي خاصي را به آن ها مي دهد 
هنوز هم ها نسبت به سيستم هاي ديگر سيستم هاي 
خيلي پيچيده اي هستند که گرانتر، سخت تر براي 
عملکرد و نگهداري هس��تند و داراي قابليت اعتماد 
کمتري نس��بت به ديگر وس��ايل تحقي��ق از جمله 
AUV هستند هزينه هاي باالي ROV سيس��تمهاي

ها بيانگر اين اس��ت که خطر خرابي و از دست دادن 
وسيله در عمليات، پارامتر مهمي است . افزون بر اينها 
نرم افزار مورد نياز براي کنترل يک AUV در محيط 
پرخطر اقيانوس تقريباً پيچيده است و نياز به مهارت 
براي عملکرد و نگهداري دارددر اشکال زير تجهيزات 

الزم براي ROV مشاهده مي شود:

کاربردهاي ربات هاي زيرسطحي
امروزه ربات هاي زيرسطحي بخش جداناشدني صنايع 
و علوم دريايي هس��تند. در حال حاضر اين ربات ها 
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بخش بسيار مهم و قابل اعتمادي از صنايع ساحلي 
و فراس��احلي مي باشند که توسط نهادهاي تجاري، 
دولتي، نظامي و دانش��گاهي مورد استفاده قرار مي 
گيرند. ربات هاي زيرس��طحي م��درن، امروزه طيف 
متنوعي از وظايف محوله را، از بازرس��ي محيط هاي 
خطرن��اک درون رآکتور هس��ته اي گرفته تا تعمير 
تأسيس��ات پيچيده زيردريايي صنايع نفت و گاز، به 
انجام مي رسانند عموماً ربات هاي زيرسطح ي جهت 

انجام مأموريت هاي زير به کار مي روند:
− مش��اهدات زيردرياي��ي: جهت کم��ک و حصول 
اطمينان از ايمني و سالمت غواص، مطالعات متنوع 
و جم��ع آوري اطالعات مربوط به محيط زيس��ت و 

شيالت، درياشناسي و اقيانوس شناسي.
− بازرسي سازه ها و سکوي دريايي و ساحلي: جهت 
بازرسي عيني از عملکرد وسايل و ابزارآالت و يا بازبيني 
اثرات خوردگي، رسوب، محل وقوع ترک ها، تخمين 

بيولوژيک رسوبات و غيره.
− بازرس��ي از خطوط لوله: دنبال کردن خطوط لوله 
زيردريايي جهت کنترل و بازبيني خطوط از نظر عدم 
وجود هرگونه نش��تي و ديگر عي��وب خطوط لوله و 

اطمينان از نصب صحيح آن ها.
− نقش��ه برداري: انجام نقش��ه برداري هاي عيني و 
آکوس��تيک، که قبل از نصب س��ازه هاي س��احلي، 
سکوهاي فراساحلي، خطوط لوله، کابل ها و هر گونه 

عمليات نصب سازه هاي دريايي، بايد انجام گردند.
− کمک در انجام عمليات حفاري: انجام بازرسي هاي 
عيني، بازبيني هم زمان عمليات نصب، به کارگيري و 
تعمير و نگهداري صنايع حفاري و استخراج در بستر 

دريا.
− کمک به انجام عمليات ساخت: کمک به هدايت و 
کنترل بازو هاي مکانيکي و ديگر ابزارهاي برشکاري،

انتقال قدرت و نصب و س��اخت در بستر دريا حين 
عملي��ات حفاري، س��اخت و برپاکردن س��ازه هاي 
دريايي، نصب انواع وس��ائل و ابزارآالت اندازه گيري و 

نمونه برداري.
− پاکسازي محيط دريا: کمک به انجام م أموريت هاي 
ايمن سازي و پاکسازي محيط و بستر دريا در اطراف 
اسکله ها، سکوها و تأسيسات ساحلي و فراساحلي از 
زباله ها و مواد زايد که مي توانند بستر دريا را به انبار 
بزرگي از مواد و مصالح مخروبه و مس��تعمل تبديل 
کنند و ايمني محيط کار و سالمت محيط زيست را 

به خطر بيا ندازند.
− تجهيزات زيردريايي: مش��ارکت در روند ساخت، 
کارکرد، بازرس��ي و تعمير تجهي��زات زيردريايي ب 
خصوص در اعماق زياد، نگهداري از سکوهاي بارگذاري 

شده، برج هاي روشنايي و لنگرها.
− کشف و نجات اجساد و اجسام زير دريا: جستجو، 

شناسايي و انجام عملياتي نظير نجات اضطراري وسائل 
زيرسطحي غرق شده ، باالآوردن تجهيزات گم شده 
در بس��تر دريا و نيز کش��ف اجساد و اجسام به جاي 

مانده از سوانح هوايي يا دريايي.
− جايگزين��ي غواص��ان: مش��ارکت در بس��ياري از 
مأموريت هايي که انجام آن به سبب وجود خطر بسيار 
زياد و يا حجم و گستره وسيع، براي غواصان مشکل 

يا غيرممکن باشد.
موارد باال فقط کاربردهاي دريايي رايج را ش��امل مي 
گردند در حالي که عملکرد اين ربات ها به موارد باال 
محدود نبوده و کاربرده��اي فراوان و متنوع ديگري 
را نيز ش��امل مي گرد د که در ادامه مورد بحث قرار 

خواهند گرفت.

کاربردها در صنايع فراساحل

از آن جا که درصد بااليي از منابع نفت و گاز جهان در 
دريا واقع هستند، ربات هاي زيرسطحي در اين زمينه 
کاربردهاي فراوان��ي دارند، چنان که مي توان گفت 
مهم ترين و وسيع ترين کاربرد ربات هاي زيرسطحي 
در سراس��ر جهان، در صنايع نفت و گاز جهت انجام 
عمليات اکت ش��اف و اس��تخراج نفت و گاز است. از 
اواس��ط دهه هفتاد تکنولوژي ربات هاي زيرسطحي 
کمک هاي وس��يعي به عمليات جس��تجوي منابع 
ان��رژي زيرزميني در دريا نم��وده اند. در حال حاضر 
چنين مأموريت هايي توسط ربات هاي زيرسطحي با 
قدرت و قابليت اطمينان باال در اعماق بيش از 2500 
متري ان جام مي شوند. امروزه عمليات حفاري جهت 
اس��تخراج نفت و گاز در آب هاي کم عمق گرفته تا 
اعماق بس��يار زياد دريا - 1500 متري - صورت مي 
پذيرند که ربات هاي زيرس��طحي امکان پشتيباني 
از کليه اجزاي حفاري را داش��ته و در تمامي مراحل 
نصب و س��اخت، بازرس��ي و نگهداري و نيز تعمير و 
ديگر فعاليت ه��اي مربوطه به کار مي روند. بيش از 
شصت درصد ربات هاي زيرسطحي جهان در صنعت 
نفت و گاز فعاليت مي کنند و اغلب در عمليات حفاري 
مشارکت مي کنند. سيستم هاي به کار گرفته شده 
در اي��ن پروژه ها قابلي��ت کار در عمق 30  متري تا  

3000 متري را دارند . لذا امکان اس��تفاده از تمامي 
انواع ربات هاي زيرس��طحي موجود، در اين صنعت 

وجود دارد .
عالوه بر صنايع نفت و گاز، ربات هاي زيرسطحي در 
نصب و نگهداري س��کوها، سيستم هاي زيردريايي، 
نصب، حمل و نگهداري و به کاربري خطوط جرياني، 
سيم ها و کابل هاي هاي خطوط مخابراتي نيز نقش 
مهمي دارند . ربات هاي مشاهده گر در آب هاي کم 
عمق يا بسترهاي پوش��يده از درخت و گياه کاربرد 

دارند.
ربات هاي سنگين و قدرتمند اغلب در آب هاي عميق 
تر، مناطقي با جريان هاي زيرسطحي قوي و زياد به 
خصوص هنگامي که استفاده از تکنولوژي و ابزارهاي 
نوين و پيش��رفته، بازو هاي مکانيکي ماهر و انتقال 
س��يال يا حمل و نگهداري بار مد نظر باش د، به کار 
مي روند. مشارکت در عمليات حفاري، نصب و ساخت 
تجهيزات صنعتي در اعماق دريا نياز به کاربر ماهر و 
دانش مهندسي پيشرفته در طراحي و ساخت ربات و 

نيز هدايت و ناوبري ربات دارد .
- ارزش واقعي اين صنعت وقتي نمايان مي شود که به 
موقعيت کاري آن در ايران نگاهي دقيق تر بياندازيم .

عمده اقتصاد ايران بر پايه نفت و گاز اس��ت و برخي 
از مهمترين منابع نفت��ي و گازي ايران، در درياهاي 
شمال و جنوب به خصوص در خليج فارس واقع است 
که هميشه بهره برداري از آن ها به عنوان مسألهاي 
دش��وار مطرح بوده اس��ت . از مهمترين هزينه هاي 
پيش روي اين بخش مي توان به هزينه هاي ساخت 
،تعمير و نگهداري سکوهاي نفتي وخطوط انتقال نفت 
اشاره کرد . به دليل بازده باال و هزينه هاي نگهداري 
نسبتا ها، نفوذ اين دستگاهها در اين بخش از صنعت 
نفت و گاز دريايي جهان روز به روز در حال ROV کم 
گسترش است و به تبع آن صنعت نفت ايران نيز اين 

نياز را بيش از پيش احساس مي کند.

کاربردهاي نظامي

کاربرد نظامي ربات هاي زيرسطحي در آغاز به انجام 
عمليات جستجو و بازيابي وسايل و تسليحات غرق 
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ش��ده، محدود مي گشت. به مرور با افزايش سرمايه 
گذاري ب��ر روي اين تکنول��وژي در صنعت نظامي، 
قابليت ه��اي ربات هاي زيرس��طحي در اين زمينه 
نيز افزاي��ش جالب توجهي يافت. يکي از مهم ترين 
موارد کاربرد ربات هاي زيرس��طحي اس��تفاده از آن 
ها در چيدمان و نيز خنثي سازي مين هاي جنگي 
اس��ت، که اغلب انجام آن با اس��تفاده از شناورهاي 
س��طحي و يا غواصان، مش��کل و خطرناک اس��ت . 
اس��تفاده از ربات هاي زيرس��طحي مي تواند نقش 
مهمي در طراحي استراتژي هاي جنگي و تدافعي و 
تأ مين امنيت مرزهاي س��احلي در زمان صلح و نيز 
کش��ف و خنثي سازي محدوده آ بهاي سرزميني، از 
مين ها و هم چنين تسليحات و ادوات مستعمل به 
جاي مانده از دوران جنگ، داش��ته باشد. با توجه به 
گسترش ربات هاي زيرسطحي خودکار، به نظر مي 
رسد استفاده از اين تکنولوژي در صنايع نظامي بسيار 
وسيع و مطلوب باشد. چرا که در کاربردهاي نظامي 
اغلب مطلوب است ربات در گستره وسيع حرکت کند 
و از موانع متعدد گذر کند و لذا مطلوب است که ربات 
بدون کابل بوده و مجهز به تکنولوژي هاي پيشرفته 
کنترل و هدايت از راه دور باش��ند و ضمناً بتوانند به 
صورت خودکار مسير مطلوب را يافته و نيازي به منبع 

انرژي خارج از ربات نباشد.

 کاربردهاي علمي و تحقيقاتي 
ضعف تکنولوژي، محققان و دانشمندان را از تحقيق 
در اعماق درياها و اقيانوس ها براي سال ها و تا اوايل 
سال 1870 محروم نگاه داشته بود. امروزه روش هاي 
متعددي براي تحقيق در زير و بستر دريا فراهم آمده 
است که از سبدهاي قابل يدک کشي توسط کشتي 
ت��ا زيردريايي هاي نفربر، از آن جمل��ه اند . اما ورود 
تکنولوژي ساخت و توليد ربات هاي زيرسطحي مجهز 
به دوربين ها و بازوهاي مکانيکي ماهر و قدرتمند به 
اين عرصه، امکانات قابل توجهي در اختيار محققان 

در زمينه هاي زيست شناسي و اقيانوس شناسي قرار 
داد. 

توانايي چنين ربات هايي در تهيه فيلم و عکس هاي 
با کيفيت بسيار باال از مکان ها و محل هايي در اعماق 
دريا که پيش از اين دس��ت يافتن به آن غير ممکن 
بوده اس��ت، کمک منحصر به فردي به محققان اين 
عرصه نموده اس��ت .نمونه ه��اي فراواني از اين گونه 
ربات هاي زيرس��طحي جهت ا نجام امور پژوهشي و 
تحقيقاتي در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي 
دنيا طراحي و س��اخته شده اند که در فعاليت هايي 

نظير:
- پيمايش ميداني و مشاهدات عيني اعماق و بستر 

دريا جهت مطالعات زيست شناسي و بوم شناسي،
- نمونه برداري از اعماق و بستر دريا،

- نقشه برداري و تهيه عکس و فيلم از بستر دريا،
- مطالعه و بررسي انواع ماهيان و آبزيان،

 - مطالعه و بررسي وضعيت زيست محيطي جانوران 
و گياهان دريايي

- مشاهده رفتار آتشفشان هاي زيردريايي

موارد ديگري از کاربردهاي ربات هاي زيرسطحي
از ديگ��ر م��وارد کاربري ربات هاي زيرس��طحي در 

خشکي عبارت اند از:
− بازرسي از پايه هاي پل ها،

− بازديد از بدنه و دريچه هاي سدها،
− بازديد از مخ��ازن ذخيره آب و ديگر مواد صنعتي 

جهت بازرسي، نمونه برداري و پاکسازي،
− تهيه فيلم و عکس و نيز نمونه برداي و انتقال اشياء 

و اجسام قديمي غرق شده،
− بازديد و بررسي بستر رودخانه ها،

− تهيه فيلم و اسناد ويدئويي،
− بازرسي از درون خطوط لوله هاي با قطر زياد،

− بازرسي از رآکتور هسته اي.
بايد به اين نکته نيز توجه داشت که در بسيار موارد 
ربات هاي زيرسطحي به طور کامل جانشين غواص 
نمي ش��وند بلکه به عنوان نيروي پشتيبان و جهت 
تسهيل انجام عمليات و يا جهت تهيه فيلم و عکس 
، استفاده از بازو هاي مکانيکي، تأمين نور و روشنايي 
محل و نيز اطمينان از ايمني و سالمت محيط کاري 

غواص، به کار مي روند.
با توجه به اهمي��ت موضوع بهره ب��رداري از درياها 
وگستردگي زمينه پژوهشي از کاربردهاي صرفاً علمي 
تا اس��تفاده هاي نظامي و تجاري نياز به فعاليتهاي 
بيش��تر و س��اخت يافته تر، بيش از پيش احساس 

مي شود.
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ضميمه1(
1 – An Oceaneering Millennium ROV is a work-class ROV 
rated to 12,000 feet water depth.
2 – Manipulator arms can be configured for various sub-
sea tasks, and advanced models such as Oceaneering’s 
Atlas Hybrid Manipulator can provide extremely fine con-
trol to ROV operators.
3 – HD Video Cameras can be configured for 3D video, 
2D video or both. Oceaneering’s cameras are provided 
by subsidiary DSSI. Oceaneering has the most HD video 
cameras installed on work class ROVs in the world. These 
cameras provide clear, real time video to the ROV pilots 
on the boat via fiber optics.
4 – The ROV Tether connects the ROV to the Tether Man-
agement System (Cage) and provides power and fiber op-
tic control to the ROV.
5 – A Fluid intervention skid has fluid reservoirs and a hy-
draulic pumping system. It is used to complete tasks such 
as hydrate remediation, methanol injection and more. An 
ROV can be equipped with a variety of skids to complete 
many different tasks.
6 – Thrusters are used to move the vehicle in any direction.

7 - ROV main flotation is carefully specified by Oceaneer-
ing engineers to match the weight of the ROV’s equipment, 
providing the ROV with “neutral” buoyancy underwater.
8 – LED lighting provided by DSSI is rated to 4000 meter 
(13,123 feet) water depth and is specifically designed for 
ROV usage. The LED design is very durable and provides 
maximum brightness immediately after activation.

ضميمه 2(
Marine sea bed ROV – 3D Laser scanning & 3D modelling
This marine Remotely Operated underwater Vehicle 
(ROV) was laser scanned on the deck of the CSS Sover-
eign and the complex shape 3D modelled using our Rhino 
and 3D studio max software. The resulting model could 
then be used for determining hull storage capacity, fitting 
other items of equipment onto the deck and as a 3D repre-
sentation for the Navigation software.
We also created basic rigging within some of the compo-
nents of the ROV, this allowed them to move interactively 
for use in simulations and animations.
See the images above for the resultant 3D model issued 
as a deliverable to the client.
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سيروس سيلتان - مهدي خرم آبادي*
سيستم هيبريدي به سيستم رانشي گفته مي شود 
ک��ه از دو يا چند منبع انرژي براي رانش اس��تفاده 
کند. در خودروها اعموال از انرژي الکتريکي و سوخت 
فسيلي براي رانش استفاده مي شود. در خودروهاي 
معمول��ي از يک موتور احت��راق داخلي براي رانش 
اسفاده مي شود اما در خودروهاي هيبريدي از يک 
موتور کوچک احتراق داخلي و يک موتور الکتريکي 
اس��تفاده مي ش��ود. در س��رعتهاي پايين از موتور 
الکتريکي و در سرعتهاي متوسط از موتور احتراق 
داخلي براي چرخاندن چرخ ها اس��تفاده مي شود. 
براي رس��دن به ماکزيمم سرعت نيز از هردو موتور 
استفاده مي شود. استفاده از سيستم هيبريدي فوايد 
زيادي مانند کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگي، 
کاهش هزينه ها و ... دارد. اما سوال مهم اينجاست 
که آيا از سيستم هيبريدي مي توان در کشتي هاي 

تجاري و يا شناورهاي نظامي استفاده کرد؟
پاس��خ مثبت اس��ت. از س��ال 1920 ش��ناورهاي 
هيبريدي طراحي ش��دند. همانطور که در مقدمه 
گفته شد، بدليل کاهش مصرف سوخت و به دنبال 
آن کاهش هزينه ها، کاهش آلودگي هاي زيس��ت 
محيطي و افزايش طول عمر سيستم محرکه  شناور 
و .... سيستم هيبريدي بر روي شناورها پياده سازي 
شد. يکي از ويژگي هايي که يک شناور نظامي بايد 
داشته باشد اين است که تعداد دفعات سوخت گيري 
آن ک��م بوده و بتواند بازه ي زماني طوالني را دور از 
پايگاه س��پري کند. در يک عمليات نظامي " زمان 
" بس��يار اهميت دارد. س��وخت گيري يک شناور 
عالوه بر تلف کردن زمان، هزينه ي اضافي را ايجاد 
مي-کند. بنابراين سيس��تم محرکه ي يک شناور 
نظامي بايد داراي کمترين مقدار مصرف س��وخت 
و در عين حال بيش��ترين بازده باش��د. تمامي اين 
ويژگي ها را مي توان در سيس��تم هيبريدي يافت. 
سيستم رانش هيبريدي در کشتي تفاوتهاي زيادي 
با خودروها يا قطارهاي هيبري��دي دارد. همانطور 
که قبال ذکر شده بود سيستم هيبريدي مي-تواند 
ترکيب��ي از دو يا چند منبع انرژي مانند س��وخت 
فسيلي، الکتريسيته، پيل سوختي، توربين گاز و .. 
باشد. سيستم هيبريدي در کشتي معموال ترکيبي 
از توربي��ن گاز و موتور الکتريکي و يا موتور ديزل و 
موتور الکتريکي است. بنابراين هريک از سيستمهاي
CODLOD، CODLAD،  CODLOG و CODLAG را 

مي توان يک سيس��تم هيبريدي ناميد. از اين پس 
منظور از سيستم هيبريدي همان سيستم هيبريدي 

کشتي است. در سيستم هيبريدي الکتريسيته مورد 
نياز براي موتور الکتريکي و قس��مت هاي مختلف 
شناور توسط ژنراتورها توليد مي شود. اين ژنراتورها 
 gas turbine و يا diesel generator مي توانند
generator و يا ترکيبي از هر دو آنها باشد. استفاده 
از هريک از اين ژنراتورها به ويژگي هاي شناور مانند 
ابعاد موتورخانه، توان ژنراتورها، سيستم محرکه و ... 
مشخص مي شود. موتور الکتريکي مورد استفاده در 

سيستم هيبريدي در حقيقت يک ماشين الکتريکي 
اس��ت. اين ماشين الکتريکي معموال به شکل يک 
موتور الکتريکي پروانه را به حرکت در مي آورد. در 
مواقع لزوم اين ماشين الکتريکي مي تواند به عنوان 
يک ژنراتور عمل کند. از الکتريس��يته توليد شده 
توسط اين ماش��ين الکتريکي مي توان براي شارژ 
باطريها و يا در قس��متهاي مختلف شناور استفاده 
 CODLOD کرد. در ش��کل ش��ماره 1 يک سيستم

نش��ان داده شده است. در اين سيستم تواني که به 
پروانه منتقل مي شود يا توان موتور ديزل است و يا 

توان موتور الکتريکي است.
ت��وان هر دو موتور در يک زمان نمي تواند به پروانه 
منتقل ش��ود. براي اينکه توان ه��ردو موتو در يک 
زمان به پروانه منتقل شود بايد ساختار جعبه دنده 
تغيير يابد که در اين صورت سيستم CODLOD به 
سيستم CODLAD تبديل مي شود. در شکل شماره 
2 سيستم CODLAG نش��ان داده شده است. اين 
سيس��تم عالوه بر انتقال توان از موتور الکتريکي و 
توربين گاز به پروانه مي تواند در همزمان توان توليد 
شده توسط آنها را نيز به پروانه منتقل کند. اگر اين 

ويژگي درسيستم CODLOG وجود ندارد. 
براي درک بهتر سيس��تم هيبريدي نمودار توان بر 
حسب سرعت شناور AUSTAL MRV 80 را بررسي 

مي کنيم.
نمودار زير نش��ان مي دهد که در سرعتهاي پايين 
)نقطه 1( به توان زي��ادي احتياج نداريم. اگر توان 
nmain diesel e ( لمورد نياز توس��ط يک موتور ديز

gine(  تهيه ش��ود ديده خواهد شد که بدليل توان 

کم مورد نياز، DE با بازده نامناسبي عمل خواهد کرد 
که اين خود سبب افزايش مصرف سوخت و افزايش 
آلودگي خواهد ش��د. بنابراين مي توان از يک موتور 
الکتريکي کوچک براي توليد توان مورد نياز استفاده 
کرد. الکتريس��يته مورد نياز  اين موتور را ژنراتورها 
تهيه مي کنند. اما از آنجايي که ژنراتورها نسبت به 
MAIN DE کوچکتر هس��تند بنابراين مي توانند با 

بازده باالتري ت��وان مورد نياز را تهيه کنند.  عالوه 
 MAIN بر اين تعمير و نگهداري ژنراتورها نسبت به
DE نيز راحت تر است. براي دستيابي به سرعتهاي 

بيشتر )نقطه 2( مي توان از موتور ديزل استفاده کرد 
که براي کار در اين بازه ي س��رعتي طراحي شده و 
در اين بازه داراي بيشترين بازده ي است. همچنين 
مي توان با اتصال شفت ماشين الکتريکي به جعبه 
دن��دهgear box برق موردنياز قس��متهاي ديگر 
کشتي را تهيه کرد. در سرعتهاي خيلي باال ) نقطه 
3( مي توان از هر دو موتور مکانيکي و الکتريکي براي 

دستيابي به بيشترين مقدار سرعت استفاده کرد. 
از سيستم هيبريدي در بسياري از شناورهاي نظامي 
استفاده شده است. نمونه اي از آنها در زير آمده است.

بنابراين استفاده از سيستم هيبريدي مي تواند سبب 
کاهش مصرف س��وخت، کاهش هزينه ها، کاهش 
آلودگي هوا، افزايش توان و س��رعت شناور، کاهش 
تعميرات سيس��تم محرکه، افزايش بازده و کاهش 
فضاي تخصيص يافته ب��ه موتورخانه، کاهش وزن 

شناور و ... مي شود.
*دانشگاه صنعت نفت- دانشکده علوم دريايي محمودآباد

سيستم هيبريدي در شناورهاي نظامي

CODLAG شکل 2- سيستم

Marine Engineering
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منـابع فسيلي و انرژي هاي دريايي

مخـازن سوخت انعطاف پـذيردر بخش مهندسي دريا فارغ التحصيل مازاد داريم

اميد قهرماني*: در سال هاي اخير به دليل عواملي چون پايان پذير بودن 
منابع فسيلي،نوسانات اغلب افزايشي قيمت هاي حامل هاي انرژي و همچنين 
محدوديت هاي زيست محيطي، استفاده از منابع تجديدپذير رشد چشمگيري 
داشته است.در صنايع دريايي جهان نيز تحت تاثير اين عوامل، اقدامات نويني 
در جهت استفاده از سيستم هاي انرژي جديد به عنوان بخشي از منبع تامين 
انرژي، صورت گرفته است.) کشور هايي چون ژاپن، انگلستان و آمريکا پيشتاز 
اين عرصه هستند(. از جمله اين اقدامات مي توان به استفاده از سلول هاي 
خورشيدي و توربين هاي بادي بزرگ در سکوهاي دريايي وتوربين هاي کوچک 
در شناورها اشاره کرد.با استفاده از اين سيستم ها مي توان بخشي از انرژي 
الکتريکي مورد نياز )نظير روشنايي و راه اندازي سيستم هاي الکترونيکي و 
ناوبري( و همچنين آب گرم مص�رفي)با استفاده از سيستم ه��اي خورشيدي( 
در شناورها را تامين کرد.اين اقدامات نهايتا منجر به کاهش مصرف سوخت و 
آلودگي هاي محيط زيست مي شوند،به عبارتي ديگر کاهش هزين�ه ها را در 
بر خواهند داشت. استفاده از اين سيستم ها در مواقعي که شناور ها در اسکله 
ها و لنگرگاه ها قرار دارند،تاثير بيشتري دارد؛چرا که ديگر نياز نيست براي 
تامين انرژي الکتريکي و آب گرم مصرفي شناورها موتور ويا ديزل ژنراتورها کار 
کنند و در نتيجه مصرف سوخت کاهش چشمگيري خواهد داشت. در شماره 

هاي بعد جزييات بيشتري از اين تالش ها را خواهيم ديد.
*کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي، دانشگاه علم و صنعت ايران

استاد دانشکده عمران دانشگاه تربيت مدرس گفت: ميزان توسعه دانشجويان و 
فارغ التحصيالن در بخش مهندسي دريا و سازه هاي دريايي در حال حاضر مازاد 
بر نياز بازار صنايع دريايي کشور است. دکتر مهدي شفيعي فر که درباره اظهارات 
اخير وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره توجه اين وزارتخانه به رش��ته هاي 
مرتبط با مهندسي دريا با خبرنگار مارين نيوز گفت وگو مي کرد؛ افزود: تا چند 
سال قبل، فارغ التحصيالن رشته هاي مرتبط با مهندسي دريا بالفاصله جذب 
بازار کار صنايع دريايي مي ش��دند؛ اما اآلن به س��متي مي رويم که بخشي از 
دانشجويان امکان فعاليت در حوزه تخصصي خود را ندارند. وي بر اين اساس 
توسعه کمي در حوزه مهندسي دريا و رشته هاي مرتبط را کافي دانست و تأکيد 
کرد: برنامه وزارت علوم در شرايط کنوني بايد در جهت توسعه کيفي و ارتقاي 
سطح آموزش در اين رشته ها باشد؛ چرا که در اين بخش، ضعف زيادي داريم. 
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه »بسياري از مسايل محوري در رشته هاي مرتبط 
با مهندسي دريا مغفول مانده است«، تصريح کرد: بعنوان مثال، جاي يک طرح 
جامع براي توسعه آموزش هاي مرتبط با مهندسي دريا خالي است. شفيعي فر 
افزود: به همين جهت، نوعي دنباله روي بين دانشگاه هاي دريايي ديده مي شود. 
بطوري که يک دانشگاه رشته اي راه مي اندازد يا پروژه اي اجرا مي کند و بالفاصله 
ساير دانشگاه ها نيز همان کار را انجام مي دهند. وي همچنين بر ضرورت توجه به 
مکان يابي مراکز تحقيقات دريايي، توسعه آزمايشگاه هاي دريايي و سرفصل هاي 
درسي در رش��ته هاي دريايي تأکيد کرد و گفت: در رشته هايي نظير محيط 
زيست دريايي و مخاطرات دريايي عمال کاري انجام نشده است. استاد دانشکده 
عمران دانشگاه تربيت مدرس دليل همه اين مشکالت را »فقدان نيازسنجي 
مناسب« از سوي دانشگاه ها و مراکز آموزش و تحقيقات دريايي دانست و افزود: 
به همين جهت، در بسياري مواقع آينده کاري دانشجويان با مخاطره مواجه 

مي شود؛ چرا که نيازهاي واقعي بازار از ابتدا سنجيده نشده است.

فرزانه احم�دي: توليد مخازني با کيفيت و ايمني باالتر عالوه بر حفظ جان 
سرنشينان، مزاياي ديگري همچون بهبود عملکرد وسيله نقليه را به همراه خواهد 
داشت. مخازن سوخت انعطاف پذير مي توانند جايگزين مخازن فلزي شوند واين 
مخازن ايرادات معمول مخازن فلزي را ندارند؛ در مقابل از کارآيي و کيفيت بااليي 
در صنايع حساس مانند هوا فضا و صنايع هوانوردي، نفت و پتروشيمي و صنايع 

دريايي بخصوص در شناورهاي تندرو برخوردارند.
مهدي شاه محمدي، مخترع جوان کشورمان موفق به ساخت اين نوع مخازن 
سوخت انعطاف پذير شده است و هدف از ساخت اين محصول رفع نياز اساسي 
صنايع به مخازن سوخت انعطاف پذير است که در داخل کشور توليد نمي شود و 

نمونه هاي خارجي آن تحريم و قيمت آنها بسيار باالست.
مخازن طراحي و توليد شده توسط شرکت هاي داخلي عالوه بر قيمت بسيار 
کمتر نس��بت به نمونه هاي خارجي، داراي کيفيت بس��يار بااليي است زيرا از 
جديدترين فرموالس��يون ها و فناوري نانو در آن استفاده شده است. بنابراين با 
توليد اين نوع مخازن که تمام روند توليد آن از صفر تا صد در اختيار مي باشد و با 
فرموالسيون نوآورانه آن، انحصار بزرگترين شرکت هاي توليد آن در اروپا و آمريکا  
شکسته شده است. مخازن انعطاف پذير در ماهواره ها، هواپيماها، بالگردها، زير 
دريايي ها، قايق ها، ماشين هاي حمل سوخت و خودروهاي معمولي و مسابقه اي 

کاربرد دارند.

توليد اين نوع مخازن در حال حاضر در خارج از ايران در بخش صنعت هوانوردي 
در اختيار شرکت هاي توليد کننده صنايع هوانوردي و يا شرکتهاي وابسته و زير 
مجموعه است که به دليل تحريم ايران از انتقال تکنولوژي و فروش اين مخازن 

به کشور جلوگيري شده است.
در حال حاضر بسياري از اين مخازن سوخت از روي تجهيزاتي که در گذشته 
توليد شده اند برداشته و مخازن انعطاف پذير جايگزين آنها مي شوند، از مزاياي اين 
مخازن ضخامت کم، وزن پايين، خاصيت انعطاف پذيري، ضربه پذيري، مقاومت 
کششي باال، ضد گلوله بودن با حذف خطر آتشگيري به هنگام سقوط و تصادفات 

است که ميزان بروز حادثه را تا 80 درصد کاهش مي دهد.
مقاومت باال در برابر خوردگي مواد س��وختي با اکتان باال که مورد استفاده در 
صنايع هوانوردي است و حفظ کيفيت به دليل استفاده از پليمري خاص براي 
اليه داخلي مخزن و عدم تاثيرپذيري از عوامل محيطي، قابليت ارتعاش پذيري و 
عدم تاثير پذيري از لرزش هاي مداوم اعمال شده بر روي مخزن و طراحي ديواره 
براي کاهش اعمال لرزش با ديواره هاي اتصالي مخزن به بدنه هواپيما از جمله 

مزاياي ديگر اين مخازن است.
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قول هاي روحاني
به جامعه دريايي

در سفر استاني دولت به هرمزگان مطرح شد



سفر رئيس جمهور در آخرين ماه سال 91 به استان 
هرمزگان، زمينه اي ش��د تا دکتر حسن روحاني از 
نزديک با توانمندي ها و ظرفيت هاي صنايع دريايي 
کشور آشنا شود و محورهاي برنامه هاي عمراني و 
حمايتي دولت در حوزه دريايي را در سخنراني هاي 
مختلف خود اعالم کند. وي در نخستين روز سفر 
خود به استان هرمزگان وعده توسعه کشتي سازي 
و شيالت و شکوفايي سواحل، جزاير و بنادر جنوب 

را مطرح کرد.
دکتر حسن روحاني در جمع مردم استان هرمزگان 
در ورزشگاه تختي بندرعباس با بيان اينکه »استان 
هرمزگان يکي از استان هاي بسيار مهم و استراتژيک 
براي ايران عزيز ماس��ت«، گفت: هرمزگان استاني 
با س��ابقه تاريخي و مبارزاتي عليه استعمارگران و 
مداخله گران است و استاني است که وسيله اتصال 
جهان به ايران و کشورهاي شمالي ايران در منطقه 

آسياي مرکزي و قفقاز است.
وي در ادامه سخنان خود در جمع مردم هرمزگان، 
با اشاره به تالش هاي دولت در مذاکرات و سياست 
خارج��ي، گفت: اولي��ن قدم مهم براي برداش��تن 

تحريم ها برداشته شده است.
ادام��ه داد: در مس��أله خودروس��ازي،  روحان��ي 
پتروشيمي، کش��تيراني، بيمه و بخشي از مسائل 
بانکي بخش بزرگي از تحريم ها برداشته شده است. 
ما مي خواهيم حقوقي از جمله حق صادرات، آزادي 
تج��اري، مبادالت پولي و بانکي و توس��عه را که به 
ناحق ديگ��ران مي خواهند از ايران بگيرند، تثبيت 
کنيم. روحاني در ادامه اعالم کرد: يکي از هدف هاي 
دولت تدبير و اميد، شکوفايي جزاير جنوب در منطقه 

خليج فارس و درياي عمان خواهد بود.
رئيس جمهور با اش��اره به اينک��ه »همه جاي دنيا 
سواحل دريا جزو آبادترين مناطق کشورها به حساب 
مي آيد«، گفت: سواحل شمالي کشور ما از آباداني 

نسبي برخوردارند اما سواحل جنوبي کشورمان که 
حدود 2000 کيلومتر است، نيازمند برنامه ريزي و 
توسعه است، پس در اين سفر تصميمات عملي براي 
هرمزگان در جهت توسعه صنعت و بنادر و صنعت 

فوالد و کشتي سازي اتخاذ خواهد شد.
وي با بيان اينکه »استان هرمزگان يکي از قطب هاي 
بسيار مهم فوالد کشور در آينده نزديک خواهد بود«، 
تصريح کرد: ظرف چهار - پنج سال آينده ظرفيت 
ف��والد در هرمزگان و توليد آن که امروز حدود 3.5 
ميليون تن است، به حدود 10 ميليون تن افزايش 
خواهد يافت و دولت همه تسهيالت الزم را در اختيار 

کارآفرينان و بخش هاي مردمي خواهد گذاشت.
روحاني خاطرنش��ان کرد: صنعت کشتي سازي که 
بسيار مهم است و قدم هاي مهمي براي توسعه آن 
برداشته شده است، توسعه خواهد يافت و در کنار 
آن شيالت، صيادي که استعداد زيادي در اين استان 
دارند مي تواند مايه اشتغال فراوان باشد که اين دولت 

در اين رابطه هم قدم هاي الزم را برخواهد داشت.
وي با بي��ان اينکه »براي احياي س��واحل جنوبي 
خليج فارس و درياي عمان بويژه س��واحل اس��تان 
هرمزگان و مکران برنامه ريزي مفصل شده است«، 
گفت: جاس��ک در آينده نزديک به مهم ترين بندر 
تبديل خواهد ش��د و تصميمات الزم در اين رابطه 
در اين سفر اتخاذ مي شود و بنادر اين استان بويژه 
بندرعباس از جمله بندر ش��هيد رجايي و ش��هيد 
باهنر بايد ظرفيت شان توسعه يابند و در اين سفر 
برنامه ريز ي هاي الزم انج��ام خواهد تا ظرف دولت 
يازدهم قدم هاي برداشته شود و ظرفيتي که امروز 
ب��راي حمل و نقل کاال وجود دارد از 80 ميليون به 
باالي 100 ميليون افزايش يابد و اين قدم ها که در 
طول امسال و سال هاي آينده برداشته شود استان 

هرمزگان را به طور کامل متحول خواهد کرد.
رئيس جمهور افزود: جاده ها و جاده هاي ساحلي نيز 

مورد توجه دولت است. بخشي از بزرگراه بندرعباس 
به جاسک ساخته شده است. بودجه الزم براي ادامه 
کار اين بزرگراه در س��ال آينده تأمين مي شود و ما 
ت��الش مي کنيم که در زمان مش��خصي که اعالم 
مي کني��م، اين بزرگراه به اتمام برس��د تا موجبات 

تحول در استان را فراهم مي کنند.
رئيس جمهور با بيان اينک��ه »قدم هايي در زمينه 
گاز، نفت و پتروشيمي در هرمزگان برداشته خواهد 
شد«، گفت: سواحل را آباد خواهيم کرد چون اين 
استان، استاني است که استعداد گردشگري دارد و 
بايد مرکزي براي گردشگري دريايي شود و سواحلي 
باشد که بتواند کشتي هاي مسافربري را از شمال به 

جنوب و از شرق به غرب خليج فارس منتقل کند.
روحاني با اش��اره به اهميت صنعت گردشگري نيز 
گفت: يکي از راه هاي ايجاد اشتغال، توسعه توريسم 
است و با استعدادهايي که در استان مثل مناطق آزاد 
قشم و کيش وجود دارد، کامال براي جذب گردشگر 
داخلي و خارجي اين استان آمادگي دارد. گردشگري 

موجب توسعه استان و ايجاد اشتغال مي شود.

فاز س�وم بندر شهيدرجايي در دولت يازدهم 
افتتاح مي شود

رييس جمهوري همچنين در اين س��فر با حضور 
در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي از اين 
مجتمع بندري بازديد کرد. روحاني پس از بازديد از 
کارخانه فوالد هرمزگان با حضور در مجتمع بندري 
شهيد رجايي از امکانات و قابليت هاي اين مجتمع 
بازديد کرد و با توضيح مسؤوالن، در جريان چگونگي 
وضعيت کشتي هاي داخلي و خارجي پهلو گرفته 
در اين مجتمع بندري، عمليات تخليه و بارگيري 
کاال در اين بندر قرار گرفت. مجتمع بندري شهيد 
رجايي با قرار گرفتن در محل تالقي کريدور ترانزيتي 
شمال – جنوب مهمترين دروازه واردات و صادرات 
جمهوري اسالمي ايران محسوب شده و به تنهايي 
عه��ده دار بيش از 53 درصد حجم اين مبادالت در 
مقوله ترانزيت، واردات و صادرات است. بندر شهيد 
رجايي بعنوان بزرگترين بندر تجاري ايران در فاصله 
23 کيلومتري غرب بندرعباس واقع شده و با بيش 
از 4800 هکتار وس��عت، ظرفيت پذيرش س��االنه 

بيش از 88 ميليون تن کاال را دارد.
رييس جمهوري در خصوص تکميل فازهاي بندر 
ش��هيد رجايي گفت: فاز س��وم اين بندر در دولت 
يازدهم افتتاح مي ش��ود و براي ف��از 4 و 5 آن هم 
تصميم مي گيريم. روحاني با بيان اينکه »براي هر 
کانتينري که به بنادر وارد مي شدند، 700 دالر اضافه 
پرداخت مي کردي��م«، گفت: امروز در همين فاز 2 
بندر شهيد رجايي شاهد بوديم که در همين هفته ها 
و ماه هاي گذشته کشتي هاي خارجي زيادي پهلو 

صفحه 44شماره 113/ فروردين ماه 1393



گرفته اند. رييس جمهوري با بيان اينکه »با داشتن 
امتياز سواحل جنوب و شمال در کشور ،نه تنها بايد 
صادرات داشته باشيم، بلکه بايد کاالي ديگران را هم 
صادر کنيم«، افزود: با توسعه بنادر، راه آهن و جاده 
مي توان خواست کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز 
را براي دسترسي به آب هاي آزاد فراهم کرد. وي بار 
ديگر تأکيد کرد: ما نه تنها بايد محصول خود را صادر 

کنيم، بلکه بايد محصول ديگران را هم صادرکنيم.

بن�درگاه ص�ادرات نف�ت در جاس�ک اح�داث 
مي شود 

رييس جمهوري در دومين روز از سفر خود به استان 
هرمزگان به بندر جاس��ک رفت و در جمع مردم با 
اشاره به اينکه »جاسک استعداد بااليي براي رشد و 
توسعه دارد«، گفت: بندرگاهي براي صادرات نفت در 

جاسک احداث مي شود.
ريي��س جمه��وري تصريح ک��رد: بن��درگاه قابل 
مالحظه اي براي ابن بندر پيش بيني خواهد ش��د. 
بندري که در آينده مقداري از نفت ايران را به دنيا 

صادر کند. 
وي تصريح کرد: بندرگاهي براي صادرات نفت پيش 
بيني خواهد ش��د که امي��دوارم اين کار در همين 
دولت آغاز ش��ود و تکمي��ل آن در دولت دوازدهم 

صورت گيرد. 
روحاني تأکيد کرد: با احداث بندرگاه، به يک فرودگاه 
نياز داريم که با توسعه آن به يک فرودگاه بين المللي 

تبديل شود. 
وي تصريح کرد: اولين قدم ها را در اين دولت براي 
توسعه فرودگاه فعلي برخواهيم داشت و قدم به قدم 
براي طراحي يک فرودگاه بين المللي که انشاءاهلل در 
دولت يازدهم و تکميل آن در دولت دوازدهم مورد 

بهره برداري قرار خواهد گرفت.
روحاني با اشاره به حضور نيروي دريايي ارتش در 
اين منطقه، گفت: در سال هاي اخير با حضور نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران شاهد يک 
تحول در اين منطقه بوديم و انش��ا ءاهلل اين تحول 
ادام��ه پيدا مي کند و بعن��وان منطقه دريايي مهم 
براي آب هاي س��احلي جنوب��ي ايران و همچنين 
ب��راي امنيت دريايي در کل منطقه و ظهور و بروز 
دالوري ه��اي دري��اداران در کل منطقه حس��اس 
خليج فارس و دري��اي عمان و حتي اقيانوس هند 

خواهد بود.
رئيس جمهور با بيان اينکه »انش��اءاهلل اين منطقه 
)جاس��ک( به يک منطقه اقتص��ادي مهم انرژي بر 
تبديل خواهد شد«، تاکيد کرد: بايد ساحل مکران را 
آباد کنيم و همه بايد در اين ارتباط دست به دست 

هم دهيم تا اين کار مهم را به سرانجام برسانيم.

سياري به روحاني گزارش داد 
رييس جمهور پس از ديدار عمومي با مردم جاسک 
از مرکز فرماندهي منطقه دوم دريايي واليت نيروي 

دريايي ارتش بازديد کرد.
حس��ن روحاني در اي��ن بازديد ضم��ن تجليل از 
فداکاري ها و تالش هاي دري��ادالن نيروي دريايي 

ارتش در جريان چگونگي فعاليت ها و مأموريت هاي 
اي��ن نيرو در مناط��ق دريايي جنوب کش��ور قرار 

گرفت.
امي��ر دريادار حبيب اهلل س��ياري، فرمان��ده نيروي 
دريايي ارتش، در اين بازديد گزارشي از روند فعاليت 
ناوگروه هاي اعزامي اين نيرو و چگونگي فعاليت هاي 

روحاني در ناوشکن جماران
دکتر حسن روحاني، رئيس جمهور، در آخرين روز از سفر خود به استان هرمزگان از ناوشکن جماران 
بازديد و در گفت وگوي کوتاهي با خبرنگاران گفت: قدرت جمهوري اسالمي ايران براي حراست از آب هاي 

خليج فارس و درياي عمان است و همچنين پيام ما به همسايگان پيام دوستي و صلح است.
متن کامل سخنان حجت االسالم حسن روحاني در گفت وگو با خبرنگاران به شرح زير است:

-سؤال: جناب آقاي رئيس جمهور خسته نباشيد. امروز از بخش هايي از توانمندي هاي دفاعي جمهوري 
اسالمي ايران در منطقه جنوب کشور بازديد کرديد. چه بخش هايي را مورد بازديد قرار داديد و بفرماييد 

توسعه و پيشرفت قدرت دفاعي جمهوري اسالمي ايران بر چه مبنايي است؟
رئيس جمهور: بسم اهلل الرحمن الرحيم. من خوشحالم که قسمت پاياني سفر در استان هرمزگان به بازديد 
از نيروي دريايي سپاه و بعد نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران گذشت. هر دو نيرو در کنار هم 
امروز حراست از آب هاي جمهوري اسالمي ايران را برعهده دارند. بسيار خوشحاليم براي اينکه هم نيروي 
دريايي سپاه و هم نيروي دريايي ارتش امروز به خودشان متکي هستند. شما مي بينيد تأسيسات بسيار 
عظيمي براي ساخت شناورهاي نيروهاي مسلح وجود دارد و االن ما بر روي ناوشکن جماران ايستاده ايم 
که به دست پرتوان مهندسين و مجاهدين نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران ساخته شده است. 
اين به معناي آن است که نيروهاي مسلح ما به خودشان متکي هستند. نيروهاي مسلح ما مدافع قابل 
اتکا براي ملت ايرانند و با توانمندي که امروز دارند قدرت بازدارندگي در برابر بدخواهان را دارند. توانمندي 
نيروي مسلح در يک کشور در واقع براي دفاع از صلح است. وقتي يک نيروي توانمند وجود دارد به اين 
معناست که توازن را مي توانيم در منطقه بوجود بياوريم. با تعادل و توازن جنگ نمي شود. هميشه در بر 
هم خوردن توازن است که ديگران چشم طمع مي دوزند و هوس تجاوز در انديشه خود مي پرورانند. امروزه 
ما بسيار خوشحاليم که نيروهاي مسلح ما تحت فرمان فرماندهي کل قوا با اتکا به خودشان توانمندي به 
دست آوردند که به خوبي بازدارندگي را در برابر قدرت هاي بيگانه به وجود آوردند. اميدواريم صلح پايدار 
توسط توانمندي نيروهاي مسلح براي ملت و کشور ما هميشه مستدام باشد. در واقع، بازديد من براي 
خسته  نباشيد به همه اين عزيزان بود. کار در صحنه دريا کار بسيار سختي است. مخصوصاً آنهايي که 
در زيردريايي ها، شب ها، روزها و هفته ها در اعماق آب ها از منافع جمهوري اسالمي ايران حراست و در 
بسياري از موارد اعمال حاکميت مي کنند. امروز نيروي دريايي ما يک ديپلماسي را هم بر عهده دارد. با 
بازديدهايي که از بنادر و کشورهاي مختلف مي کنم اين ديپلماسي براي تقويت روابط ما با کشورهاي 
جهان بويژه همسايگان بسيار مغتنم است. پيام ما به همه همسايگان، به همه کشورهاي جنوبي، پيام 
دوستي و صلح است. قدرت جمهوري اسالمي ايران براي حراست از آب هاي خليج فارس ، درياي عمان 
و براي آزادي کشتيراني و رفت و آمد همه شناورهايي است که براي دنيا حامل انرژي هستند. بنابراين، ما 
قصد تجاوز به هيچ کشوري نداريم و البته اجازه تجاوز به هيچ کشوري هم نخواهيم داد. اميدواريم صلح و 

دوستي و ثبات در اين منطقه بسيار حساس، هميشه برقرار باشد.
رئيس جمهور در جريان اين بازديد دفتر يادبود ناوشکن جماران را امضاء کرد. متن دست نوشته روحاني 

به شرح زير است:
بسمه تعالي

امروز شاهد خوداتکايي و توانمندي پرافتخار نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي هستيم. 
اين نيروي قدرتمند براي حراس�ت از منافع کشور و براي ايجاد صلح و ثبات در اين منطقه 
حساس است. در کنار تجهيزات مدرن، ايمان، استقامت، آموزش و دالوري نيروهاي مسلح 
ضامن امنيت کشور خواهد بود. با آرزوي توفيق روزافزون براي همه نيروهاي مسلح جمهوري 

اسالمي ايران.
حسن روحاني
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تيم ه��اي تکاور و تفنگ��دار نداجا، وضعيت منطقه 
عملياتي تحت مس��ؤوليت قرارگاه مق��دم نداجا، 
محورهاي گش��ت نيروي درياي��ي ارتش، وضعيت 
يگان هاي نظامي، تجاري و نفتکش متردد به بنادر 
کشور و چگونگي مأموريت هاي تيم هاي اسکورت 
کش��تي هاي تجاري و نفتکش به رييس جمهوري 

ارائه کرد.

برنام�ه دولت براي جزاير هرم�زگان و بنادر 
شهيدرجايي و جاسک 

رييس جمهوري در جلسه ش��وراي اداري استان 
هرمزگان ضمن تشريح برنامه ها و تصميمات دولت 
تدبير و اميد در راستاي توسعه بخش هاي مختلف 
اين استان بر ضرورت اس��تفاده از توانمندي ها و 

پتانسيل هاي موجود در هرمزگان تأکيد کرد.
روحان��ي ب��ا بيان اينکه »س��فرهاي اس��تاني در 
دول��ت يازدهم به معناي کلنگ زني، افتتاح پروژه 
و تصويب مصوبات فراوان نيس��ت«، گفت: هدف 
اصلي دولت از س��فر به استان هاي کشور دريافت 
مطالبات مردم و همچنين ش��نيدن راه حل هاي 
پيش��نهادي از س��وي مس��ؤوالن، فرهيختگان، 
دانشگاهيان، نمايندگان و صاحبنظران استان در 
راس��تاي اجراي طرح ها و رفع مشکالت سياسي، 

اجتماعي و اقتصادي استان است.
روحاني استان هرمزگان را يکي از استراتژيک ترين 
استان هاي کش��ور با ظرفيت هاي فراوان از جمله 
وج��ود جزاير مختل��ف در آن توصي��ف و خاطر 
نش��ان کرد: براي توسعه اين استان تصميماتي از 
س��وي دولت طي ماه هاي گذشته بررسي و اتخاذ 
ش��ده و برخي تصميمات هم به واسطه اين سفر 
و مشاهده برخي از مش��کالت مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت.
رييس جمهوري افزود: يکي از تصميماتي که دولت 
آن را دنبال خواه��د کرد، در خصوص فعال کردن 
جزاير اس��تان هرمزگان است، چرا که اين جزاير از 

جهات مختلف بسيار با اهميت هستند.
روحاني مرکزيت حم��ل و نقل و صادرات و واردات 
کش��ور را از ديگ��ر ويژگي هاي فوق العاده اس��تان 
هرمزگان برشمرد و گفت: دولت منابع کافي براي 
تکميل فاز دوم بندر شهيد رجايي را تأمين کرده و 
فاز س��وم اين بندر هم ان شاء اهلل سال بعد آغاز و در 

دولت يازدهم به انجام خواهد رسيد.
رييس جمهوري همچنين اظه��ار اميدواري کرد 
مطالع��ات و اقدام��ات اوليه احداث ف��از چهارم و 
پنجم بندر شهيد رجايي هم در دولت يازدهم به 

انجام برسد.
روحاني با تأکيد بر اينک��ه »بندرعباس بايد مرکز 
صادرات و واردات براي ايران و همس��ايگان شمالي 

کشور در آسياي مرکزي و حتي منطقه قفقاز باشد«، 
گفت: توسعه بنادر و آباداني سواحل جنوبي کشور از 
جمله اقداماتي است که بايد در جهت توسعه استان 
هرمزگان و ديگر استان هاي ساحلي جنوب کشور 

انجام شود.
رييس جمهوري با بيان اينکه »تبديل شدن استان 
هرمزگان به قطب بزرگي براي توليد فوالد از ديگر 
تصميماتي است که در خصوص توسعه اين استان 
اتخاذ ش��ده«، گفت: ان ش��اء اهلل با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در دول��ت يازدهم توليد فوالد به ده 

ميليون تن خواهد رسيد.
روحاني با بيان اينکه »مس��أله محيط زيست مورد 
توجه دولت قرار دارد«، گفت: اگر مس��ايل محيط 
زيس��ت را حل نکنيم؛ توسعه ما پايدار و تأثيرگذار 
نخواهد بود و دولت در اين راستا قدم هاي جدي را 

برخواهد داشت.
رييس جمهوري با اشاره به توسعه ديگر صنايع در 
استان هرمزگان از جمله شيالت و کشتي سازي بر 
تالش و همدلي مسؤوالن در اين زمينه تأکيد کرد.

رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به تصميم دولت در راستاي توسعه بندر 
جاس��ک و ضرورت توسعه بنادر در شرق استان 
هرمزگان گف��ت: به حول و ق��وه الهي در پايان 
دولت يازدهم چهره جاس��ک ب��ا اقداماتي نظير 
گس��ترش صنايع انرژي بر و فوالد و پتروشيمي 
تغيير خواهد کرد. روحاني افزود: همچنين بخشي 
از نفت کشور بايد از طريق بندر جاسک صادر شود 
و اين در حالي است که بايد براي توسعه اين منطقه 
کارهاي ديگري نظير ايجاد شهر جديد، رفع مشکالت 
بهداشتي و درماني و احداث بزرگراه و فرودگاه بزرگ 
و بين المللي را در دستور کار خود قرار دهيم چرا که 
جاسک بعنوان يک بندر در درياي عمان و سواحل 

مکران براي ما اهميت دارد.
رييس جمهوري با اشاره به ضرورت مقابله با معضل 
قاچاق بويژه قاچاق سوخت در کشور براي رسيدن به 
اقتصاد سالم گفت: امروز قيمت سوخت در کشور ما 
با قيمت جهاني آن فاصله زيادي دارد و اين موجب 
بوجود آمدن شرايطي براي قاچاق آن شده که همه 
بايد تالش کنيم تا فضاي سالمتري را ايجاد کرده و 

با اين پديده نادرست مقابله کنيم.

تحول بزرگ در بندر و کشتي سازي
رئيس جمهور همچنين در ديدار با منتخبين استان 
هرمزگان با اشاره به اقدامات دولت براي گسترش 
و توسعه اقتصادي منطقه گفت: تالش دولت اين 
اس��ت که توليد فوالد اس��تان به 10 ميليون تن 
برسد و البته در کنار آن تالش مي کند که مسأله 

محيط زيس��ت را نيز حل و فص��ل کند. روحاني 
ادام��ه داد: تحول بزرگي در زمينه س��اخت بندر، 
راه، کشتي س��ازي، فوالد و همچنين توسعه بندر 
ش��هيد رجايي انجام مي ش��ود. وي احياي جزاير 
اس��تان را يکي ديگر از برنامه هاي دولت خواند و 
ادامه داد: برخي جزاي��ر ما همانطور که به وجود 
آم��ده باقي مانده و بايد در اين زمينه برنامه ريزي 
ص��ورت گيرد؛ البته دولت فع��ال برنامه اي در اين 
زمين��ه ندارد ولي بايد ب��ا توجه به نظر نخبگان و 

صاحبنظران در اين زمينه برنامه ريزي شود.

توانمندي ه�اي نظام�ي گوناگ�ون در نيروي 
دريايي سپاه چشمگير است 

رئيس جمهور همچني��ن در جمع فرماندهان و 
مس��ؤولين نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي با بي��ان اينک��ه »ق��درت بازدارندگي، 
اساس اس��تراتژي دفاعي کش��ور است«، گفت: 
همين قدرت نظامي و توان بازدارندگي باالي ما 
اجازه نمي دهد دش��من به کشور ما چشم طمع 
داش��ته باش��د. وي ضمن تجليل از مجاهدت ها 
و تالش ه��اي دري��ادالن نيروي دريايي س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي اظهار داشت: براي 
حراس��ت از حدود دو هزار کيلومتر مرز آبي در 
جنوب کش��ور، کار بزرگي بايد انجام ش��ود که 
امروز اين وظيفه بردوش نيروهاي دريايي ارتش 
و سپاه است. رئيس جمهور اولين قدم در راستاي 
حراست از مرزها را اش��راف اطالعاتي به اوضاع 
منطقه تحت پوشش دانست و گفت: اگر اشراف 
اطالعاتي نداشته باشيم در برابر دشمن غافلگير 
مي ش��ويم و کسي که بتواند سريع تر وارد عمل 
ش��ود موفق تر خواهد بود. روحاني با اش��اره به 
اصل اعمال حاکميت براي هر کشوري در زمين، 
هوا و دريا، گفت: ما بايد در اين منطقه حاکميت 
خ��ود را اعم��ال کنيم و اين وظيف��ه معموال در 
درياها ب��ر عهده ني��روي دريايي اس��ت.در اين 
جلسه، سردار فدوي فرمانده نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي گزارشي از دستاوردها، 
توانمندي ها، عملک��رد و مأموريت هاي اين نيرو 
و گزارشي از هش��تمين رزمايش دريايي پيامبر 

اعظم )ص( را به رييس جمهوري ارائه کرد.
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