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سال کمیته های تخصصی
زندگللی در طبیعت دوباره آغاز می شللود و طراوت بهار شللور تللاش را برای 
همه مخلوقات فراهم می آورد. انجمن مهندسللی دریایی ایران نیز سللال 93 را با 
فعالیت های متنوع به پایان می برد و امیدوار است سال 94 آغازی باشد برای هم 
افزایی بیشتر با سازمانها و ارگانهای دریایی کشور در جهت بهبود شرایط صنایع 
استراتژیک دریایی کشور. خوشبختانه روند توسعه صنعت دریایی کشور در عین 
کم توجهی مراکز دولتی مسئول، با تاش و همت دلسوزان جامعه دریایی کشور، 
روبه رشد بوده و اگر دقیق به شرایط بنگریم حضور بخش خصوصی در تمامی 
زوایای این صنعت روبه افزایش است. شاید روزی اسم دریا مترادف بود با اسم 
یک یا دو شرکت و مجموعه دولتی ولی هم اکنون صدها مجموعه قوی و توانا در 
حوزه های مختلف دریایی فعالیت می کنند. این مجموعه گسترده برنامه ریزی های 
جدی تر و رسیدگی به مشکات و مسائل این حرفه ها را نیز طلب می نماید. شکل 
گیری کمیته های تخصصی انجمن تصمیمی برای پاسخگویی به این نیاز بوده و 
خوشللبختانه در بسللیاری موارد نیز این کمیته ها اقدامات مفیدی انجام داده اند. 
مسلللماً رویکرد های تخصصی جدید در سللطح دولت و مجلس ضرورت تجزیه 
و تحلیل دقیق و جامع مسللائل و ارائه نظرات کارشناسی را ضروری می سازد و 
اگللر اعضای انجمن بتوانند در قالب این کمیته های تخصصی فعال تر و جدی تر 
مسائل و مشکات را مطرح و راه حل های متناسب ارائه نمایند، گوش های شنوایی 
نیز یافت خواهد شللد. اگرچه همیشه گایه داشته ایم که گوش شنوا وجود ندارد 
ولللی باید کمی هم به خود بیائیم و کاملتر و جامع تر مسللائل را بنگریم و آماده 
حضور در صحنه های کان برنامه ریزی و اقصادی کشور شویم. مسلماً صنعت 
استراتژیک دریایی کشللور نیازمند نگرش های جامع و فراگیر بوده و امید است 
انجمن محل خوبی برای همفکری و همراهی در جهت تحقق این منظور در سللال 

1394 باشد. 

سـرمقـاله
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انجمن مهندسی دریایی ایران بعنوان انجمن برتر گروه فنی و مهندسی کشور در سال 1392 لوح خود را دریافت کرد
انجمن مهندسی دریایی ایران در پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور که در تاریخ سه شنبه 26 آذر 1393 با حضور معاون علمی و فناوری 

ریاست جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد؛ بعنوان انجمن علمی برتر کشور در گروه فنی و مهندسی در سال 1392 برگزیده شد.
در این مراس�م لوح انجمن علمی برتر گروه فنی و مهندس�ی، با امضای دکتر حس�ن روحانی، رییس جمهور، به دکتر محمدس�عید س�یف، رییس هیئت مدیره انجمن 

مهندسی دریایی ایران، تقدیم شد.

انجمن مهندسی دریایی ایران
 انجمن علمی برتر در سال 1392



انجمن مهندسی دريايی ايران با همكاري مركز 
پژوهشی مهندسی دريای دانشگاه صنعتی شريف، 
ششمین همايش بین المللی صنايع فراساحل را 
در تاريخ 14 و 15 ارديبهش��ت ماه سال 1394 
با همكاری دانش��گاه ها و نهادهای دريايی كشور 

برگزار می نمايد.

محورهای همایش:
فناوری فراساحل  

طراحي سكوهاي ثابت
طراحي سكوهاي شناور

تكنولوژی و روش های ساخت
استاندارها و مقررات

نصب و راه اندازی سازه های دريايی
فناوری های زيرسطحی و واقع در بستر دريا

تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی
 قابلی�ت اطمین�ان و ایمنی در س�ازه های 

فراساحلی
تحلیل امواج حدی غیر معمول و خشن

مدل های طیفی و احتماالتی امواج
مدل های احتماالتی پاسخ

شكست و خستگی
شناورهای نجات در سكوهای دريايی

قابلیت اطمینان سیستم های رايزر و مهاربندی
بارگذاری حدی و پاسخ های سازه

ضربه و عملكرد آن
تحلیل سازه ای و بهینه سازی

تحلیل و مديريت ريسک
فناوری مواد و مواد پیشرفته

ارزيابي ترک و كنترل آن
آزمايشات خستگی و عملكرد آن

افزايش عمر بهره برداری
تاثیرات محیط دريايی بر عملكرد مواد

ارزيابی خستگی
فناوری جوش و روش های اجرا
كارايی و كاربرد مواد غیر فلزی

اندازه گیری تنش های پسماند و تحلیل آن
فوالد و فناوری های نو

عملكرد سازه ای و تغییرشكل ها
فناوری رایزر و خطوط لوله

طراحی و تحلیل رايزر و خطوط لوله
مكانیک شكست و خستگی

هیدرولیک و جريان
برداشت های میدانی، بازرسی و تعمیر

اندركنش خطوط لوله و خاک

عملیات و تكنولوژی نصب
هیدرودینامی�ک محاس�باتی و روش های 

عددی
هیدرودينامیک شناورها و سازه های شناور

مدل سازی جريان های سطح آزاد
هیدرودينامیک رايزر و خطوط لوله

)VIV(  ورتكس و ارتعاش های ناشی از آن
انرژی های تجدیدپذیر دریایی
سیاست گذاری ها و قوانین حاكم

فناوری انرژی موج
فناوری انرژی باد

فناوری انرژی جريان
مبدل انرژی حرارتی

مسائل زيست محیطی
ژئوتكنیک  دریایی

لنگرها و پی های سطحی
پی های شمعی
پی های مكشی

خصوصیات بستر دريا و عملكرد آن
ژئوتكنیک خطوط لوله

اندركنش خاک،آب و سازه
فناوری نفت و گاز

فناوری نفت و گاز در آب های كم عمق
فناوری های نفت و گاز در آب های عمیق

مكانیک حفاری در دريا
فناوری تحكیم چاه نفت

مديريت و مهندسی مخزن
تولید و بهره برداری از مخازن دريا

گفتنی است كمیته هماهنگ كننده اين همايش 
تا به حال چهار جلس��ه برگزار كرده است كه در 
آن ها مسايلی همچون شركت كنندگان داخلی و 
خارجی در همايش، تعیین سخنرانان افتتاحیه، 
نوع كارگاه ها، زمانبن��دی آن ها، افراد ارائه دهنده 
كارگاه ها و ش��ركت كنندگان در اي��ن كارگاه ها، 
تعیین داوران و سرگروه های هر يک از محورهای 
همايش، ام��ور مالی و اجراي��ی و نحوه انتخاب 
مقاالت برتر دانشجويان و تقدير از آن ها بررسی 
شده اند. الزم به ذكر است آدرس وبسايت رسمی 

اين همايش www.oiciran.ir است.
همچنین از عموم پژوهش��گران، دانش��گاهیان، 
متخصصان، سیاس��ت گذاران، مدي��ران و ديگر 
صاحب نظران عالقمند به توسعه صنايع دريايی 
كش��ور، دعوت می ش��ود با حضور فعال خود از 
طريق ارايه مقاله و شركت در همايش در تحقق 

اهداف آن همكاری نمايند.

ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
اعطای عضویت افتخاری انجمن 
مهندسی دریایی ایران به امیر 

دریادار دکتر سیاری
در ديدار اعضای هیئت مديره انجمن مهندس��ی 
دريايی ايران با امیر دريادار سیاری، فرمانده محترم 
نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران مورخ 
24 /93/10، با توج��ه به تالش های امیر دريادار 
دكتر سیاری به عنوان يكی از فرماندهان با تجربه 
دريايی و خدمات ارزنده ايش��ان در جهت توسعه 
دريايی كشور، از سوی انجمن مهندسی دريايی 
ايران به عنوان عضو افتخاری انتخاب و لوحی در 

اين زمینه تقديم ايشان گرديد.

در ادامه اين جلس��ه، دكتر س��یف رئیس هیئت 
مديره انجمن،  ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و 
اقدامات انجمن، از همكاری نیروی دريايی ارتش 
با اين انجمن از سال های گذشته تاكنون تشكر و 

قدردانی نمود.
سپس امیر سیاری ضمن تشكر از حضور اعضای 
هیئت مديره در اين جلسه، به فعالیت های خوب 
انجمن در جهت پیشرفت و توسعه صنايع دريايی 
كش��ور اشاره و اظهار داشت نیروی دريايی ارتش 
جمهوری اسالمی ايران، همچون گذشته همواره 
از فعالیت های انجمن حمايت كرده و امید است 
اين تعامالت و همكاری به پیشرفت اين صنعت 

مهم در همه ابعاد دست يابد.

اخبار  انجمن
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دبیر ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل 
در گفتگ�وی مفصل و اختصاصی ب�ا مارین نیوز 
گفت: این دوره از همایش دارای دو تفاوت اصلی 

با دوره های قبل است.
دكتر س��عید مظاهری كه در حاش��یه سومین 
نشست كمیته هماهنگ كننده اين همايش، با 
خبرنگار مارين نیوز گفتگو می كرد ضمن اشاره به 
اينكه اين همايش نیز همانند پنج دوره قبلی در 
دانشگاه شريف برگزار می شود درباره تفاوت های 
اين دوره با دوره های قبل گفت: اولین تفاوت اين 
است كه اين همايش، بین المللی است. ذهنیت 
ما اين است كه سابقه 5 دوره برگزاری همايش، 
رشد كافی را در مجموعه صنايع فراساحل كشور 
ه��م در بعد علمی و هم در بع��د اجرايی ايجاد 
كرده اس��ت به نح��وی كه بتوانی��م در اين دوره 
تعامالت و دستاوردهای بین المللی داشته باشیم. 
وی اف��زود: تفاوت دوم در محوره��ای اين دوره از 
همايش اس��ت. در اين دوره، محورهای همايش، 
س��امان دهی ش��ده و دو محور ديگر نیز به آن ها 

اضافه شده است.
ريیس كمیته مهندسی ساحلی و فراساحل انجمن 
مهندس��ی دريايی ايران اضافه ك��رد: محور اول، 
بحث استفاده از انرژی های تجديدپذير دريايی در 
فراساحل است. در ديگر كشورها بیش از سه دهه 
است كه در اين زمینه فعالیت می شود اما در ايران 
تا به حال فعالیت خاصی در اين زمینه نداشته ايم. او 
گفت: اين همايش سعی دارد به مسئوالن گوشزد 
كند كه وجود 5800 كیلومتر دريا، دريای خزر در 
ش��مال، خلیج فارس در جنوب و دريای عمان در 
سواحل سیس��تان و بلوچستان، فرصت خوبی را 
برای استفاده ايران از انرژی های تجديدپذير دريايی 

بوجود آورده است.
دكتر مظاهری در ادامه عنوان كرد: محور دوم كه 
در اين همايش به آن توجه شده است، فناوری نفت 
و گاز است. او ضمن اشاره به اينكه در همايش های 
قبلی تنها به موضوعاتی همچون مهندسی سكو 
پرداخته می ش��د، افزود: در اين دوره، مهندس��ی 
مخزن و نفت و گاز را نیز اضافه كرديم زيرا در ايران 
عملیات فراساحل عمدتا در حوزه نفت و گاز است. 
وی همچنین اظهار داشت: در اين همايش سعی 
می كنیم كه از متخصصان ايرانی مقیم خارج كشور 
كه در حوزه فراساحل و نفت و گاز فعالیت چشمگیر 
دارند دعوت كنیم و بتوانیم با آن ها ارتباط داشته 
باشیم. او در پاسخ به س��وال خبرنگار مارين نیوز 

مبنی بر اينكه افراد دعوت ش��ده خارجی و ايرانی 
مقیم خارج، به نمايندگی از شركت ها، انجمن های 
علمی و يا دانشگاه-های خارجی در همايش حضور 
خواهند يافت، گفت: از هر سه قشر می توانند باشند 

و ما هیچ محدوديتی نداريم.
بنا ب��ه فراخور، ه��م از اف��راد آكادمیک و علمی 
دعوت كرده ايم كه در حوزه های تحقیقات و تولید 
دانش س��رآمد هستند، هم از مديران ارشد نفتی 
دعوت كرده ايم و هم از كس��انی كه در حوزه های 
آزمايشگاهی و تجهیزات فراساحلی فعالیت دارند. 
پس ما از هر س��ه قشر دعوت كرده ايم و بسته به 

اينكه زمان همايش با زمان افراد همخوانی داشته 
باش��د يا نه ممكن اس��ت از قشری بیشتر از قشر 
ديگر در همايش شركت كنند. مظاهری همچنین 
عنوان كرد: هدف همايش اين اس��ت كه بستری 
برای انتقال فناوری های نوين به كشور، بهسازی 
فناوری های در حال استفاده در حوزه فراساحل و 
تعامل بهتر كارشناسان داخلی و خارجی شاغل در 

صنايع فراساحل ايجاد كند.
دبیر هماي��ش افزود: برنامه هايی ب��رای برگزاری 
نشس��ت ها و كارگاه ه��ای تخصص��ی ب��ا حضور 
متخصصین داخلی، دانش��گاهیان و دانشجويان 
ب��ه همراه كارشناس��ان و انديش��مندان خارجی 
وج��ود دارد كه البته جزئی��ات آن ها هنوز معین 
نشده است. دكتر سعید مظاهری در پاسخ به سوال 
ديگری در رابطه با تاثیرات اين همايش در جبران 
عقب ماندگی ه��ا در حوزه فراس��احل گفت: همه 
همايش هايی ك��ه در حوزه-های علمی و فناوری 

برگزار می ش��وند اوال كمک می كنند كه صنعت و 
دانش همگرا شوند، ثانیا باعث می شوند افرادی كه در 
اين حوزه كار می كنند با توانمندی ها و قابلیت های 
يكديگر آشنا شوند و همچنین مشخص می كنند كه 
چه كارهايی تاكنون انجام شده اند و چه چالش ها و 
كمبودهايی وجود دارند. روشن شدن اين موضوعات 
خود به توسعه صنايع فراساحل كمک می كند. وی 
اضافه ك��رد: امیدواريم كه همايش بتواند وضعیت 
موجود را خوب ارائه ده��د و در كنار آن دورنمای 
آينده را نیز مشخص كند. او گفت: من فكر می كنم 
با توجه به اينكه اكثر مس��ئوالن و سیاست گذاران 

صنايع فراس��احل، عمدتا در بخش نفت و گاز، در 
اين همايش حضور  خواهند داش��ت اين همايش 
می توان��د به حركتی كه صنايع نفت و گاز بايد در 

آينده داشته باشند كمک كند.
دكتر مظاهری در پايان تاكید كرد: بايد توجه كنیم 
دانش��گاه ها و پژوهش��گران، بخش اول و كلیدی 
هر حركت فناورانه و در راس��تای توسعه هستند. 
برگزاری همايش در دانشگاه شريف كه يک مركز 
علمی و صنعتی مهم است، نشان دهنده اهمیت 
حوزه فراس��احل اس��ت و باعث ترغیب و تشويق 
دانشجويان و اعضای هیئت علمی برای حضور در 
حوزه فراساحل می شود. همايش كمک می كند كه 
حوزه فراساحل به اين انديشمندان و متخصصان 
و پژوهشگران بهتر شناسانده شود و امیدواريم كه 
دانشگاه ها در اين حوزه قدم های بزرگی بردارند و 
در پی آن صنايع فراساحل نیز انشاء اهلل پیشرفت 

خوبی داشته باشند.

دو ویژگی بارز ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
Marine Engineering
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جلسه کمیته مهندسی س�احلی و فراساحلی 
انجم�ن در روز 11 بهمن 1393 با حضور جمعي 
از مدی�ران و متخصصین دریایي و صنعت نفت 
کشور در شرکت نفت فالت قاره برگزار گردید. 
در ادامه به مباحث مطرح ش�ده در این جلسه 

توجه نمایید.

صنعـت  چالش هـای  و  مشـكالت  تبییـن 
همايـش  ششـمین  در  کشـور  فراسـاحل 

بین المللی صنايع فراساحل 
گ��زارش  ب��ه   
خبرن��گار مارين 
نی��وز، در خالل 
كمیته  جلس��ه 
مهندسي ساحلي 
و فراس��احلي انجمن مهندس��ي درياي��ي ايران 
مش��كالت و چالش های صنعت فراساحل كشور 
جهت ط��رح در هماي��ش بین الملل��ی صنايع 

فراساحل عنوان شد.
مهن��دس محمدی از بخش حف��اری و ترمیم 
چاه ش��ركت نفت فالت قاره گفت: هنوز هیچ 
عملیات حفاری در آب ه��ای بین المللی ايران 
صورت نگرفته است. وی ضمن بیان اين مطلب 
افزود: البته در خلیج فارس حفاری های زيادی 
كرده ايم اما حوزه اكتش��افی نفت فالت قاره به 
خلیج ف��ارس محدود شده اس��ت و در دريای 
عمان هی��چ عملیاتی صورت نگرفته اس��ت. او 
درباره دلیل اين مشكل گفت: بزرگترين چالش 
موجود، انجام مطالعات ژئوتكنیک و ژئوفیزيک 
دريايی است. اهمیت اين مطالعات در اين است 
كه مشخص می كند محدوديت های بستر دريا 
برای نصب دكل چیس��ت و همچنین مشكل 
ديگر، نصب دكل در مناطقی اس��ت كه بستر 
دريا برای نصب مناسب نیست. دكتر مظاهری 
دبیر شش��مین هماي��ش بین الملل��ي صنايع 
فراساحل نیز اظهار نمود كه مسائل و مشكالت 
صنعت فراساحل به نوعی مناسب و شفاف در 
همايش توس��ط شركت نفت فالت قاره مطرح 
ش��ده تا زمین��ه ايده پ��ردازی و فعالیت براي 
متخصصین و انديشمندان فراهم گردد. در اين 
رابطه شركت نفت فالت قاره استقبال خود را 
از تهیه مطالب مرتبط با چالش های فنی پیش 
رو و احتمالی صنعت فراس��احل و طرح آن در 
ششمین همايش بین المللي صنايع فراساحل 

اعالم نمود.
ضرورت توجه بیشتر به شناورهای مورد 

نیاز صنعت فراساحل کشور 
عملی��ات  مدي��ر 
دريايی شركت نفت 
فالت ق��اره در اين 
كمیت��ه  جلس��ه 
مهندسي ساحلي و 
فراس��احلي انجمن دريايي ايران اظهار نمود: الزم 
است مشكالت شناورهای مورد نیاز صنعت نفت و 
ش��ركت ف��الت ق��اره از قبیل رده بن��دی، تامین 
نقدينگی و زمان بندی ياردهای س��اخت ش��ناور 
برطرف ش��ود. او در ادام��ه گفت: صنعت نفت به 
شناورهای DP1 و DP2 نیازمند است و براي توانمند 
نمودن بخش داخلی الزم اس��ت كه سیاست های 
حمايتی روشنی از بخش خصوصي صورت پذيرد. 
به گ��زارش مارين نیوز، در رابطه با سیاس��ت های 
حمايت��ی از بخش خصوصی، هماهنگي فیمابین 
شورايعالی صنايع دريايی و ستاد توسعه فناوری و 
صنايع دانش بنیان دريايی معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری می تواند در اتخاذ يک سیاست 
واحد و كارآمد تاثیرگذار باشد. مهندس زمانی فرد 
در ادامه جلسه افزود: مشكل ديگر ما در بخش نرم 
افزاری است. او گفت ما در مانیتورينگ، رديابي و 
مديريت شناورهاي در اختیار نیز مشكل داريم و 
كنترل الكترونیكی شناورها و برنامه ريزي بهینه 
براي ناوگان در اختیار نیز يک چالش براي مجموعه 

نفت فالت قاره محسوب مي شود.

ضرورت بهسازی سكوهای نفتی موجود
مهندس نوع دوس��ت نیز ب��ه نمايندگی از بخش 
س��ازه های دريايی فالت قاره گفت: بايد رويه ای 
مشخص برای برخورد با سكوهای قديمی ايجاد 
كنیم. او كه در جلس��ه كمیته مهندسی ساحلی 
و فراساحلی انجمن مهندس��ی دريايی ايران در 
ش��ركت نفت فالت قاره سخن می گفت در ادامه 
اف��زود: در حال حاضر 120 جكت نصب ش��ده 
در خلیج ف��ارس داريم كه عمده آن ها متعلق به 
ش��ركت نفت فالت قاره است. وی گفت: يكی از 
مش��كالت حال حاضر ما اين است كه عمر اين 
س��ازه ها زياد است و ما برای بازرسی فنی آن ها و 
ارزيابی استحكام اين سازه ها با چالش هايی روبرو 
هستیم. وی همچنین اظهار داشت: ما در رابطه 
با سكوهای دريايی اس��تاندارد مخصوص خلیج 

فارس نداريم و همچنین نی��از داريم كه رويه ای 
برای برخورد با س��كوهای قديمی ايجاد كنیم. او 
بیشتر توضیح داد: ما بايد نحوه بازرسی از سكوهای 
قديمی و نگهداری از آن ها برای 10 تا 20 س��ال 
آينده را تبیین كنی��م. او ادامه داد: ما در رابطه با 
امكانات سخت افزاری و نرم افزاری برای بازرسی از 
بخش هايی از س��كوها كه از ديد پنهان است نیز 

مشكالتی داريم.

همكاری شـرکت نفت فالت قاره و کارگروه 
توسـعه فنـاوری سـتاد توسـعه صنايـع 

دانش بنیان دريايی 
ب��ه گزارش خبرن��گار مارين نی��وز، مهندس جواد 
رس��تمی، مدي��ر پژوهش و فناوری ش��ركت نفت 
فالت قاره ايران، اظهار نمود: مس��ايل و چالش های 
مطرح شده در جلسه در خصوص صنايع فراساحل 
می توانند دسته بندی شوند و با همكاری ستاد توسعه 
فناوری و صنايع دانش بنیان دريايی معاونت علمي و 
فناوری رياست جمهوری به دانشگاه ها و شركت های 
دانش بنیان برای اراي��ه راه حل و نوآوری در زمینه 
صنايع فراس��احل كشور عرضه ش��وند. وی افزود: 
موضوعات می توانند با اولويت های مختلف تعريف 
ش��وند و در اختیار صاحبنظران قرار داده ش��وند. 
گفتنی اس��ت در اين رابطه قرار شد جلساتی بین 
كارگروه توسعه فناوری ستاد دريايی معاونت علمی 
و فناوری و شركت نفت فالت قاره برای دسته بندی 
و نهايی نمودن موضوعات و چالش های پیش روی 

صنايع فراساحل برگزار گردد.

جهت دهی پژوهش های دانشـگاهی برای رفع 
نیازهای صنعت فراساحل کشور 

ريیس پژوهشكده س��امانه های دريايی دانشگاه شیراز  
گفت: می توان از طريق تعريف پايان نامه های مناس��ب 
ارتباط صنعت و دانشگاه را تقويت كرد. به گزارش خبرنگار 
ماري��ن نیوز، دكتر رضا مهريار ضمن اعالم اين موضوع 
كه پژوهش��كده توان انجام پروژه های زيادی در زمینه 
فراساحل را دارد گفت: ما در حوزه های هیدرودينامیک، 
ژئوتكنیک و خوردگی متخصصین متعددی را داريم كه 
می توانیم به اين حوزه ها وارد ش��ويم. وی افزود: نیازی 
نیست كه ارتباط صنعت و دانشگاه حتما از طريق عقد 
ق��رارداد صورت بگیرد و اگر صنعت نیازهای خود را به 
صورت مش��خص تعريف نمايد می توان پايان نامه های 
تحصی��الت تكمیلی را در راس��تای ح��ل معضالت و 

چالش های صنعت فراساحل كشور تعريف نمود.

جلسه کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی در شرکت نفت فالت قاره ایران
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دبیر همایش: 
همایش صنایع دریایی، بزرگترین رویداد ساالنه دریایی کشور است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى:
بازار صنایع دریایی ایران در اختیار شرکت هاى خارجی قرار گرفته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اجازه نمی دهیم تولید هیچ محصول دریایی قابل ساخت در داخل به خارج سپرده شود

فرمانده نیروى دریایی ارتش:
جدا شدن از دریا خواست و برنامه استعمار علیه کشور ماست

فرمانده نیروى دریایی سپاه:
باید براى صنایع دریایی، نظام سازى کنیم

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
اغلب دانشگاه هاى ایران در سطح دانشگاه هاى نسل اول مانده اند

دکتر آشورى عضو هیئت رئیسه مجلس:
تمام حرکت هاى ما باید به سمت تولید باشد



شانزدهمین همايش صنايع دريايی و نمايشگاه بین المللی صنايع دريايی طی روزهای 11 تا 14 آذر ماه سال جاری از سوی انجمن مهندسی دريايی ايران و 
سازمان بنادر و دريانوردی با همكاری ارگان های دريايی كشور در بندرعباس برگزار شد و با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، فرماندهان نیروهای دريايی 
ارتش و سپاه، دكتر آشوری عضو هیأت رئیسه مجلس، ريیس كمیته بنادر و دريانوردی مجلس، معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل سازمان بنادر 
و دريانوردی، استاندار هرمزگان، ريیس دانشگاه صنعتی امیركبیر و بسیاری از فعاالن و مديران ارشد دريايی كشور همراه بود كه در ادامه، گزارشی اجمالی 
از مباحث و موضوعات اصلی مطرح شده ارائه می شود. مراسم افتتاحیه شانزدهمین همايش صنايع دريايی با تالوت آياتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی 
و نمايش نماآهنگ های صنايع و فعالیت های دريايی كشور آغاز شد. در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت، فرماندهان نیروهای دريايی سپاه و ارتش، 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، استاندار هرمزگان و ريیس دانشگاه صنعتی امیركبیر در سالن شهید آوينی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 
به همراه بیش از 1000 تن از كارشناسان، مديران، فعاالن دريايی، دانشجويان و صنعتگران اين حوزه حضور داشتند. عالوه بر پوشش مراسم افتتاحیه توسط 
خبرنگاران رسانه های ملی و استانی، اين مراسم به صورت مستقیم از شبكه تلويزيونی خلیج فارس نیز پخش شد. پس از اعالم برنامه ها توسط مجری، 

دكترحمید زراعتگر، دبیر همايش، گزارشی از برنامه ها و اهداف همايش ارائه كرد.

معاون وزير راه و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی با بیان اينكه »تحقق شعار توسعه دريامحور بدون اتكا به يک صنعت دريايی پیشرو و توانمند غیرممكن 
است« استقرار و توسعه صنايع دريايی را از سیاست های اصلی اين سازمان خواند. محمد سعیدنژاد طی سخنانی 
در افتتاحیه شانزدهمین همايش صنايع دريايی دراين باره توضیح داد: سازمان بنادر و دريانوردی با استفاده از 
امكانات خود، در بخش توسعه ناوگان، تجهیزات بندری و خدمات پشتیبانی به حمايت از صنايع دريايی داخلی 
پرداخته و مشوق های زيادی را از محل طرح وجوه اداره شده به متقاضیان ساخت داخل اعطا كرده است. او گفت: 
بازار گسترده صنايع دريايی ايران به داليل مختلف در اختیار شركت های خارجی قرار گرفته است. معاون وزير 
راه و شهرسازی با بیان اينكه »روند سفارش كار به خارج را حتی در بخش هايی چون تعمیرات و خدمات دريايی 
شاهد هستیم »گفت: راهكار خروج از اين وضعیت، اعمال محدوديت های منطقی برای سفارش به خارج در كنار 
اعطای مشوق ها و تسهیالت و تكمیل زيرساخت ها در داخل است. وی افزود: اگر محدوديت های غیرمنطقی برای 
سفارش كشتی به خارج ايجاد كنیم؛ بخش مهمی از عملیات دريايی ما در اختیار خارجی ها قرار خواهد گرفت 
كه مورد تأيید هیچكس نیست. سعیدنژاد در ادامه از كاهش 50 درصدی حجم ساخت شناورهای كوچک در 
چهار سال گذشته خبر داد و گفت: در حالیكه سال 88 تعداد 30 فروند شناور كوچک و متوسط از محل طرح 

وجوه اداره شده ساخته شده بود، اين رقم در سال 92 به 14 فروند كاهش يافت.

افتتاحیه شانزدهمین همایش صنایع دریایی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى:

بازار صنایع دریایی ایران در اختیار شرکت هاى خارجی قرار گرفته است

دبیر شانزدهمین همايش صنايع دريايی گفت: همايش و نمايشگاه دريايی كه زمانی اتفاقی كوچک 
در حاشیه ساير رويدادهای دريايی محسوب می شد، امروز به رويدادی مهم و به نوعی به بزرگترين 
رويداد ساالنه دريايی كشور تبديل شده است. دكتر حمید زراعتگر در سخنرانی افتتاحیه شانزدهمین 
همايش صنايع دريايی در سالن شهید آوينی بندرعباس از اين شهر به عنوان پايتخت دريايی ايران 
ياد كرد و توضیح داد: امسال بنا به شرايط منحصربه فرد هرمزگان، از جمله تجمع بنادر مهم، صنايع 
كشتی سازی بزرگ همچون ايزوايكو، درويشی و صف، استقرار پايگاه های نیروهای مسلح دريايی 
كشور، دانشكده های دريايی، شیالت و ده ها شركت كوچک و بزرگ، همايش را در بندرعباس برگزار 
كرده ايم. وی هدف همايش را فراهم سازی بستری مناسب برای معرفی دستاوردهای يكساله و طرح 
مسايل و مشكالت صنايع دريايی دانست و افزود: در كنار همايش، نمايشگاه دريايی هم با حضور 
120 ش��ركت در 5000 مترمربع فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردها و توانمندی های دريايی 
كشور و مذاكرات تجاری فراهم كرده است. دبیر شانزدهمین همايش صنايع دريايی از دريافت 473 

مقاله در اين دوره خبر داد و گفت: از اين تعداد حدود 240 مقاله پذيرفته شد كه 38 مقاله برتر طی دو روز در همايش ارائه می شود.

دبیر همایش: 

همایش صنایع دریایی، بزرگترین رویداد ساالنه دریایی کشور است

صفحه 10شماره 117/ فروردین ماه 1394



وزير صنعت، معدن و تجارت سخنران اصلی مراسم افتتاحیه شانزدهمین همايش صنايع دريايی بود كه در بخشی از سخنان خود تأكید كرد: اجازه نمی دهیم 
تأمین و تولید هیچ محصول دريايی قابل ساخت در داخل به خارج سپرده شود.

محمدرضا نعمت زاده افزود: همه ما در جامعه دريايی شامل بهره برداران، سفارش دهندگان و سازندگان، در اين خواست، مشترک و همراه هستیم.
وی با بیان اينكه »بهترين راه حل سازندگان كشتی و تجهیزات دريايی برای دريافت سفارش، ارائه طرح های دارای توجیه اقتصادی و منطقی است« گفت: 
مديران كشتی سازی ها به جای كار سیاسی و رفتن به سراغ نمايندگان مجلس، بايد با كار خوب خود نظر مشتريان را جلب كنند. نعمت زاده با اعالم اين خبر 
به نقل از مديرعامل مجتمع كشتی سازی و صنايع فراساحل ايران )ايزوايكو( كه كارهای اين شركت در ماههای اخیر چند برابر شده و صف سفارش شكل 
گرفته است، در مورد وضعیت شركت صنعتی دريايی ايران )صدرا( نیز عنوان كرد: امروز امكانات صدرا معطل مانده است. شخصا تاكنون چند جلسه از جمله 

با معاون اول ريیس جمهور و مالكان و سهامداران شركت داشته ام.
وی با تأكید بر اينكه »درست كردن، مشكل تر از خراب كردن است« افزود: با اين حال، قول می دهم تا سال آينده وضعیت صدرا تغییر كند و فارغ از اينكه چه 
كسی مالک و سهامدار اصلی آن باشد، دردهای اين شركت را جراحی و مداوا خواهیم كرد. وی در ادامه با بیان اينكه »هیچ كارخانه كشتی سازی در دنیا كل 
تجهیزات يک كشتی يا دكل دريايی را خود نمی سازد« در عین حال تأكید كرد: بايد گروه های تخصصی صنايع وابسته دريايی را ايجاد كنیم و بدانیم برای 
كشتی ساز شدن نمی توان فقط سازه كشتی را ساخت. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه »ساخت تجهیزات در بخش خودروسازی تا حد قابل 
قبولی ايجاد شده است« گفت: متاسفانه در كشتی سازی، بخش عمده تجهیزات از خارج تأمین می شود. وی از كشتی سازان خواست خود را جای سازندگان 
قطعات و تجهیزات دريايی قرار دهند و تصريح كرد: همانطور كه كشتی سازان كشتیرانی ها را بابت سفارش ساخت شناور به خارج مالمت می كنند، جا دارد 
خود را هم بابت سفارش قطعات و تجهیزات دريايی به خارج مالمت كنند و روند كنونی را تغییر دهند. نعمت زاده همچنین بر ضرورت صدور محصوالت و 
خدمات فنی و مهندسی دريايی تأكید كرد و توضیح داد: ما همانقدر كه بر جايگزينی واردات تأكید می كنیم، بايد بر صادرات هم تأكید داشته باشیم و بدانیم 

كه صدور هر شناور يا سازه دريايی به خارج، باعث اقبال بیشتر مشتريان داخلی به كشتی سازی ها هم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اينكه »قوانین، مقررات و استانداردهای دريايی از جمله محورهای شانزدهمین صنايع دريايی است« گفت: قانون كنونی مربوط به 
شورايعالی صنايع دريايی مشكالت زيادی دارد و بايد هرچه زودتر يک اليحه منطقی حمايتی در اين زمینه به مجلس بدهیم. وی با اشاره به منابع تعیین شده 
برای صندوق صنايع دريايی در قانون فعلی توسعه و حمايت از صنايع دريايی تأكید كرد: مواردی از قبیل اينكه شناورهای حمل نفت و گاز پولی به دولت 

بدهند قابل اجرا نیست و كسی پول زور به صنعت دريايی نمی دهد. بنابراين، بايد راهكارهای معقولی برای تأمین منابع صندوق پیدا كنیم.
وی با اشاره به حضور مديرعامل و مديران سازمان بنادر و دريانوردی در اين همايش بر ضرورت گسترش خطوط حمل بار و مسافر دريايی تأكید كرد و گفت: 
اين امر هم موجب رونق و رقابت بین بنادر و هم فعال شدن بخش های كشتیرانی و كشتی سازی می شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سخنان 
خود با اشاره به برگزاری جلسات ماهانه خود با خبرگان صنعت دريايی كشور طی يكسال اخیر گفت: در پی اين جلسات، برنامه های 18 ماده ای برای رفع 

مسايل و مشكالت صنعت دريايی كشور ارائه كردم كه اقدامات برای تحقق آن آغاز شده است.
وی با تأكید بر اينكه »اين برنامه بايد با سرعت بیشتری اجرايی شود« افزود: تعیین استراتژی ها، اهداف و سیاست های صنعت دريايی كشور از جمله مفاد اين 
برنامه است كه اجرای آن را انجمن مهندسی دريايی ايران برعهده گرفته است و ما بايد سريع تر در جهت تدوين برنامه 10 ساله صنايع دريايی اقدام كنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اجازه نمی دهیم تولید هیچ محصول دریایی قابل ساخت در داخل به خارج سپرده شود

Marine Engineering
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فرمانده نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران نیز در اين مراسم با تأكید بر اينكه »جدا شدن از دريا خواست و برنامه 
استعمار علیه كشور ماست« گفت: امروز برای مقابله با اين برنامه، مقام معظم رهبری تئوری »بازگشت به دريا« را مطرح 
كرده اند. امیر دريادار حبیب اهلل سیاری با اشاره به سابقه طوالنی دريانوردی ايرانیان يادآور شد: ما مردمان همان كشوری 
هستیم كه كشتی های آن بیش از 2000 سال قبل به دريای مديترانه رفتند و درياها را در كنترل خود داشتیم. وی با طرح 
اين پرسش كه » چرا ما با اين سابقه، از دريا و بهره بردن از منابع خدادادی آن بازمانده-ايم؟ »گفت: امروز هیچ يک از 20 
شهر بزرگ ايران در سواحل جنوب و بويژه جنوب شرق )مكران( قرار ندارند و تراكم جمعیت در سواحل ما بسیار اندک 
است؛ كه دلیل اين جدايی از دريا را بايد در رسوخ تفكرات استعماری در كشور دانست. سیاری تأكید كرد: برای تغییر اين 
وضعیت، كافی است تدابیر رهبری و سیاست های كلی را دستور كار خود قرار دهیم و همه توان جامعه دريايی را در جهت 

پیشبرد توسعه دريامحور به كار گیريم.

در ادامه اين مراسم، فرمانده نیروی دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأكید بر ضرورت تغییر سیستم های موجود در اداره كشور گفت: يكی از مسائلی 
كه استعمارگران برای پیگیری اهداف خود در كشور ما موفق به انجام آن شده اند، سیستم سازی بوده است. 
سیستم سازی با اين هدف صورت مي گیرد كه اگر خودشان بر سر كار باشند، اهداف خود را از طريق سیستم 

پیش ببرند و اگر هم خودشان حضور نداشته باشند، باز هم سیستم كاركرد قبلی را داشته باشد.
وی با بیان اينكه »امروز صنعت دريايی ما تكان نمی خورد« دلیل آن را تبعیت از سیستم های قديمی دانست 
و تصريح كرد: سیستم سازی مثل ريل قطار است كه اگر همه مسافران قطار هم عوض شوند، باز هم مسیر 
قطار عوض نمی شود. فرمانده نیروی دريايی سپاه با اشاره به جلسات و نشست های مختلف در شورايعالی 
انقالب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برگزاری نشست های ساالنه صنايع دريايی گفت: علی رغم 
همه اين مباحثات، اداره كشور همچنان بر همان ريل قبلی است؛ در حالیكه ريل گذاری بايد متناسب با 
اهداف انقالب و منافع كشور باشد و نه خواست بیگانگان. فدوی با تاكید بر اينكه »در بخش هايی مثل صنايع 
دفاع كه خود سیستم سازی كرده ايم، كشورهای ديگر پیرو ما شده اند« تأكید كرد: قبل از هر اقدامی، بايد 

برای صنايع دريايی، نظام سازی كنیم تا همه موارد آن مربوط به خودمان باشد. وی با انتقاد از عدم حضور محمد حسین داجمر، مديرعامل كشتیرانی جمهوری 
اسالمی، بعنوان ريیس كارگروه دريايی تدوين برنامه ششم در اين همايش گفت: به دلیل همین اتفاقات است كه مي بینیم ايزوايكو با آنكه همزمان با هیوندايی 

كره جنوبی احداث شد در كشتی سازی پیشرفتی نداشته و سهم ما از بازار ساخت شناور در حد هشت شناور كوچک و متوسط در سال نزول كرده است.

در بخش ديگری از مراس��م افتتاحیه، ريیس دانش��گاه صنعتی امیركبیر آمادگی اين دانشگاه را برای تعريف مدل و 
روش همكاری مشترک با بخش های صنعتی، تجاری و خدماتی مرتبط با حوزه مهندسی دريا اعالم كرد. دكتر احمد 
معتمدی در شانزدهمین همايش صنايع دريايی با بیان اينكه »اغلب دانشگاه های ايران در سطح دانشگاه های نسل 
اول مانده اند و صرفا به آموزش دانشجويان می پردازند« توضیح داد: اين در حالی است كه امروز دانشگاه های معتبر 
دنیا از دانش��گاه های نس��ل دوم كه عالوه بر آموزش به تحقیقات هم توجه دارند، نیز عبور كرده اند و به دانشگاه های 

نسل سوم تبديل شده اند.
وی افزود: دانشگاه های نسل سوم عالوه بر آموزش و تحقیقات، به تولید دانش فنی و تكنولوژی توجه دارند؛ بطوريكه حداكثر 
20 تا 22 درصد بودجه خود را از آموزش و بخش عمده را از تولید دانش فنی و همكاری با صنايع و بخش خدمات كسب 
می كنند. معتمدی با بیان اينكه »برای حركت به سمت دانشگاه های نسل سوم بايد زبان مشتركی با بخش های صنعتی و 
خدماتی پیدا كنیم »افزود: خوشبختانه دانشگاه امیركبیر در بخش مهندسی دريا گام های خوبی در اين جهت برداشته و 
پروژه های متعدد نظامی و تجاری را اجرا كرده است. وی مهندسی دريا و سواحل را از مزيت های كشور خواند و گفت: آمادگی داريم روش و مدل هايی برای 

كار مشترک با بخش های نظامی، تجاری و صنعتی تعريف كنیم.

فرمانده نیروى دریایی ارتش: 

فرمانده نیروى دریایی سپاه:

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

جدا شدن از دریا خواست و برنامه استعمار علیه کشور ماست

باید براى صنایع دریایی، نظام سازى کنیم

اغلب دانشگاه هاى ایران در سطح دانشگاه هاى نسل اول مانده اند
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کمیته های تخصصی انجمن مهندس�ی دریایی 
ایران که نقش اساس�ی در پیش�برد اهداف این 
انجمن در جهت اعتالی صنایع دریایی کش�ور 
دارن�د؛ فرصت ش�انزدهمین همای�ش صنایع 
دریایی را مغتنم شمرده و در جریان این همایش 
با اس�تفاده از حض�ور خیل کثی�ری از مدیران، 
مس�ئوالن و کارشناس�ان مرتبط با حوزه دریا، 

جلسات تخصصی خود را برگزار کردند.
گفتنی است کمیته های تخصصی انجمن عبارت 
اند از »کمیته کشتی سازی«، »کمیته مهندسی 
س�احلی و فراس�احلی«، »کمیته کشتیرانی و 
دریان�وردی«، »کمیت�ه آم�وزش و تحقیقات«، 
»کمیت�ه خودکفای�ی تامین تجهی�زات، مواد و 
خدمات فنی مهندسی«، »کمیته دانشجویی«، 
»کمیت�ه قوانی�ن، مق�ررات و اس�تانداردها« و 
»کمیته گردش�گری و شناورهای تندرو« که در 
زیر گزارشی از جلسات بعضی از آنها در جریان 

همایش شانزدهم را می خوانید:

کمیته کشتی سازی
جلسه كمیته كشتی سازی در روز 12 آذر برگزار 
ش��د. موضوع دستور جلس��ه "مطالعه و تحلیل 
الگوی توسعه صنعت كشتی سازی در كشورهای 
منتخب" عنوان شد. در ادامه جلسه مطرح شد: 
ل��زوم مطالعه الگوهای صنع��ت دريايی در ديگر 
كش��ورها، لزوم حمايت های دولتی از اين بخش، 
نیاز ب��ه ايجاد زنجیره صنايع مرتبط با دريا، لزوم 
تدوين سیاست های درست و متناسب با شرايط 
كشور، نگاهی به آمارهای جهانی بازار كشتی سازی 
و بررس��ی اجمال��ی ويژگی های صناي��ع دريايی 
كش��ورهای ژاپن، كره جنوبی، تركیه، فیلیپین، 

ويتنام، هند و برزيل

کمیته گردشگری و  شناورهای تندرو
جلسه اين كمیته در تاريخ 11 آذر برگزار شد. از 
جمله موضوعات مطرح شده در اين جلسه می توان 
به موارد زير اشاره كرد: برنامه ششم و افزايش سهم 
دريا در اين برنامه، عدم حضور بحث های دريايی 
در سیاس��ت های كالن و ض��رورت تذكر مجامع 
دريايی به تدوين كنندگان سیاست ها و برنامه ها 
و همچنین برگزاری همايش چهارم ش��ناورهای 

تندرو.

کمیته کشتیرانی و دريانوردی
جلسه كمیته كشتیرانی و دريانوردی در 11 آذرماه 
برگزار شد. موضوعات مطروحه در اين جلسه به 
شرح زير می باشند: لزوم اختصاص بودجه توسط 
وزارت علوم برای رش��ته های دريانوردی، ارزيابی 
مناسب آموزش پرسنل دريانورد و تاكید بر ارجح 
بودن دريانوردان ايرانی بر خارجی ها برای كار در 

ناوگان داخلی.

کمیتـه تامین تجهیـزات، مـواد و خدمات فنی 
مهندسی

جلس��ه اين كمیته در روز 12 آذر برگزار ش��د. 
موضوع��ات دس��تور جلس��ه عبارت بودن��د از: 

"س��وپرماركت دريايی"، "رتبه بندی شركت ها 
و موسس��ات درياي��ی"، "اس��تانداردها و لزوم 
رعاي��ت آن ه��ا در تهیه و تامی��ن محصوالت و 
پافشاری موسس��ات رده بندی بر اجرای آن ها"، 
"توانمندی ه��ای داخل��ی در تولید بس��یاری از 
قطع��ات و ارائ��ه خدمات و حماي��ت از صنايع 

دريايی داخلی".

کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی
در جلسه كمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی 
كه در تاريخ 12 آذرماه برگزار شد موضوعات زير 

مطرح شدند:
برگ��زاری جلس��ات ب��ا صاحب��ان صنايع در 
حوزه ه��ای دولت��ی و غیردولت��ی، بررس��ی 
پتانس��یل های بالق��وه و بالفع��ل آموزش��ی و 
پژوهش��ی كش��ور در انطباق با نی��از صنايع 
درياي��ی به صورت عقلی و واقعی، نیاز صنعت 
به تعريف صحیح و دقیق گلوگاه های صنعتی 
و ارجاع آن ها به دانشگاه ها، ضرورت برگزاری 
جلسات صنعت و دانشگاه با برنامه ای هدفمند، 
ط��رح تدوين اطلس س��ازه های فراس��احلی 
ايران، برگزاری همايش فراس��احل و ضرورت 
بین الملل��ی ب��ودن آن و بررس��ی راهكارهای 

توسعه دانش ساحلی و فراساحلی در كشور.

گزارشی از جلسات کمیته هاى تخصصی انجمن در همایش صنایع دریایی
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محور: مدیریت و برنامه ریزی
54.4قبول )درصد(
45.6مردود )درصد(
57كل )تعداد(

محور: صنعت و فناوری های دریایی
60قبول )درصد(
40مردود )درصد(
206كل )تعداد(

محور: سازه های ساحلی و فراساحلی نفت و گاز
67.1قبول )درصد(
32.9مردود )درصد(
73كل )تعداد(

محور: حمل و نقل و خدمات دریایی
65.7قبول )درصد(
34.3مردود )درصد(
32كل )تعداد(

محور: علوم دریایی و شرایط محیطی
40قبول )درصد(
60مردود )درصد(
68كل )تعداد(

محور: قوانین، مقررات و استانداردها
60قبول )درصد(
40مردود )درصد(
10كل )تعداد(

محور: سرمایه های انسانی
67قبول )درصد(
33مردود )درصد(
6كل )تعداد(

مقاالت
در اي��ن همايش، بی��ش از 450 مقاله به صورت 
اصل مقاله دريافت شد كه از اين تعداد 263 مقاله 
پذيرفته ش��د. پس از تدوي��ن و ويرايش مقاالت 
پذيرفته ش��ده، خالصه مق��االت در قالب كتاب 
 CD چكی��ده مقاالت، چ��اپ و اصل مق��االت در

مجموعه مقاالت منتشر شد.
حدود 100 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و 
مراكز علمی پژوهشی، كار داوری و انتخاب مقاالت 

را برعهده داشتند.
داوران بر اس��اس محورهای همايش و تخصص 
آنان در سايت دسته بندی شده و هر مقاله طبق 

تخصص داور برای ارزيابی ارسال گرديد.
در اين دوره برای اولین بار، درصد و میزان فراوانی 
مقاالت دريافتی در محورهای اصلی شانزدهمین 
هماي��ش صنايع دريايی از س��وی كمیته علمی 

همايش اعالم شد:

گزارشکمیتهعلمی)مقاالتوکارگاهها(

کارگاه ها
فراخوان ارائه كارگاه های آموزش��ی از ابتدای شهريور ماه 93 به صورت 
رسمی برای تمام اعضای حقوقی انجمن ارسال شد. پس از اين فراخوان، 
عناوين 35 كارگاه به دبیرخانه واصل گرديد كه از بین آن ها 15 كارگاه 

در همايش ارائه شد.

کارگاه های ارائه شده در همايش
1. بررسی تجربی و عددی عملكرد پروانه های دريايی/  دانشگاه صنعتی 

شريف
2. ارائه تجربیات در زمینه حفظ محیط زيست دريايی )مقابله اضطراری 

در دريا(/ سازمان بنادر و دريانوردی
3. چگونگی بررس��ی حوادث و س��وانح دريايی/  كشتیرانی جمهوری 

اسالمی
KR مؤسسه رده بندی ايرانیان و /Ecoship.4

5. مراحل انجام تعمیرات در حوضچه خش��ک/  شركت ملی نفتكش 
ايران

6. آشنايی با تعمیرات و نگهداری برنامه ای تجهیزات بندری و دريايی/  
شركت تايدواتر خاورمیانه

7. بیمه های دريايی با محوريت P & I / موسسه بیمه متقابل كیش
8. جمع آوری همزمان موج شكن میانی حوضچه و چالش های پیش رو/  

شركت بحر گسترش هرمز
9. طراحی و ساخت دستگاه Push Pull/ صنايع فراساحل )صف(

10. ضرورت و فرآيند تدوين نقشه راه فناوری های دريايی كشور/  معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری

11. اثرات به كار گیری سیس��تم های نوين )ROV( در ارتقای مديريت 
نگهداری و تعمیرات سازه های دريايی / سازمان بنادر و دريانوردی

12. آشنايی با مبانی طراحی سازه ای سكوهای دريايی/  شركت مهندسی 
و ساخت تأسیسات دريايی ايران

13. تعالی سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مديريت دارايی های 
فیزيكی ايزو 55000 در كلیه بنادر كش��ور / 

سازمان بنادر و دريانوردی
14. س��اخت بندر ش��هید رجاي��ی و اجرای 

پروژه های اليروبی / قرب نوح
15. الزامات كنوانس��یون آب توازن كشتی ها 

BWMS/ موسسه رده بندی ايرانیان

همه كارگاه ه��ا در پرديس مهندس��ی دريای 
دانشگاه صنعتی امیركبیر در بندرعباس برگزار 

شد.
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تقدیر از برگزیدگان جامعه دریایی
در مراسم اختتامیه شانزدهمین همايش صنايع دريايی از برگزيدگان دريايی كشور از سوی انجمن مهندسی دريايی ايران تقدير شد. فهرست برگزيدگان و 

تقديرشدگان به شرح زير است:

اعضاي افتخاري انجمن
سردار پاسدار علی فدوی )فرمانده محترم نیروي دريايی سپاه(

امیردريادار دكتر حبیب اله سیاری )فرمانده محترم نیروی دريايی ارتش(

پروژه های صنعتی برتر

مجتمع صنايع دريايی شهید درويشی )پروژه  های مهم ساخت كشتي تحقیقاتی(
شركت صنايع كشتی سازی عظیم گسترش هرمز )پروژه حوضچه خشک(

شركت تعاونی مرواريد بندر پل )صادركننده برتر(
شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران

)فعالیت های چشمگیر و توسعه ای در صنايع و حمل و نقل دريايی بويژه حمايت و پشتیبانی از مؤسسات رده بندی ايرانی(
شركت مبین سازه ايزوايكو )به گاز رسانی فاز 16 پارس جنوبی(

آقاي عیسی اسالمی )كارفرمای برتر كشتي سازی(
شركت مدكندآلوی قشم )واحد تولیدی برتر در حوزه صنايع دريايی(

دكتر مصباح سايبانی )هیات علمی دانشگاه صنعتي امیركبیر(رئیس كمیته استاني استان هرمزگان
دكتر مهدی شفیعی فر )هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس(استاد برتر

كتاب برتر
ت�ألیف: كتاب جامع مهندسی معماری دريايی )مهندس محمد مونسان(

دينامیک سیاالت محاسباتی كاربردی )دكتر پرويز قديمی(
ترجمه: طراحی سازه كشتی )دكتر محمدرضا خدمتی(

كمیته علمی )اساتید همكار(
دكتر مهدی عجمی )دانشگاه شاهرود(

مهندس كريم اكبری وكیل آبادی )دانشگاه نوشهر(
دكتر محمدجواد كتابداری )دانشگاه صنعتی امیركبیر(

مقاالت برتر

مهندس صیاد بریری  )دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عنوان مقاله:
طراحی كنترلر غیرخطی سمت و موقعیت يک زيردريايی هوشمند در حضور نويز سنسورها و اغتشاش موجود در محیط دريا(

دکتر حسن صیادی )دانشگاه صنعتی شریف، عنوان مقاله: 
كنترل غیرخطی توده ربات های زيرسطحی  و تعیین مسیر مطلوب به روش توابع جاذبه/دافعه فازی(

احسان عالیزاده امرائی )دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عنوان مقاله:
مطالعه پديده خستگی در لمینیت های پارچه الیافی كربن/اپوكسی به روش تجربی و پیش بینی تئوری(

پايان نامه برتر

حمید احمدی )دانشگاه تبريز، عنوان: بررسی آزمايشگاهی و عددی توزيع ضرايب تمركز تنش در اتصاالت لوله ای KT تک  
صفحه  ای سكوهای فوالدی با و بدون سخت كننده و تعمیم مطالعه عددی به اتصاالت چندصفحه ای، مقطع: دكتری(

وحیدرضا جهانمرد
)دانشگاه صنعتی شريف، عنوان: توسعه روش دينامیكي دامنه و پريود افزايشي

 در ارزيابي سكوهاي دريايي،  مقطع: كارشناسی ارشد(
مهدی بابايی )دانشگاه صنعتی امیركبیر، عنوان: محاسبه مشتقات هیدرودينامیكی مانور

 با استفاده از نرم افزارهای CFD، مقطع:كارشناسی(

دانشجوی برتر
امین نجفی )دانشگاه صنعتی شريف، مقطع: دكتری(

بهرام شمالی پور )دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر، مقطع: كارشناسی ارشد(
محمدسعید باقری نیا )دانشگاه صنعت نفت، دانشكده علوم دريايی محمودآباد، مقطع: كارشناسی(

همكاران اجرايی برگزيده

كیانوش جهانبخش )عضو شورای شهر بندرعباس(
مهندس سید ابوالفضل هاشمی )نیروی دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی(

مهندس مهدی كامیاب )سازمان بنادر و دريانوردی(
ناخدايكم مهندس ستاد حسین فريدونی )نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران(

روابط عمومی كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران
مهندس سیدمحمودرضا حسینی )سازمان شیالت ايران(

مهندس زهرا حاتمی مقدم )انجمن مهندسی دريايی ايران(
شهاب شهرياری )دانشگاه صنعت نفت، دانشكده علوم دريايی محمودآباد، مقطع: كارشناسی(كمیته  دانشجويی
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در روز پنجشنبه س�یزدهم آذرماه، مدعوین 
ش�انزدهمین همایش صنایع دریایی از برخی 
مراکز و صنایع دریایی شهر بندرعباس بازدید 
کردند. در ادامه، شرح این بازدید را به روایت 

آقای مهدی رحیمی فریمانی بخوانید.

مجتمع بندری شهید رجايی
حوالی ساعت 8:30 صبح بود كه به محل ورودی 
اين بندر بزرگ رسیديم. هوا در آخرين ماه پايیز 

بسیار بهاری بود.
در ابتدا كاركنان قرب نوح )ع( قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( میزبان ما بودند. بازديدكنندگان 
پس از اس��تقبال مسئولین وارد سالن آمفی تئاتر 
شدند. در ابتدا مدير روابط عمومی قرب نوح )ع( 
ضمن خوشامدگويی به بازديدكنندگان توضیحاتی 
را در مورد بندر شهید رجايی ارائه كردند. سپس 
دكت��ر قربانی مدير پروژه توس��عه فاز 1 و 2 بندر 
شهید رجايی در سخنرانی خود طرح های توسعه 

بندر را تشريح نمودند.
پس از پذيرايی كه از طرف قرب نوح )ع( صورت 
گرفت مهندس محمدی از مس��ئولین ش��ركت 
عمران س��احل در مورد شركتشان و بندر شهید 

رجايی صحبت كردند.
پس از معرفی پروژه های بندری و دريايی در قرب 
نوح )ع( همگی شركت كنندگان سوار وسايل نقلیه 
شدند و به سمت اسكله حركت كردند. به محل 
اسكله رسیديم. پس از پیاده شدن از مینی بوس ها 
تازه آن جا بود كه همگی به بزرگی بندر ش��هید 
رجايی پی بردند. در كنار اسكله، كشتی كانتینربر 
غول پیكری پهلو گرفته و در حال بارگیری بود. در 
آنجا بازديدكنندگان را می ديدی كه با تعجب و ذوق 
ابهت كشتی ها و جرثقیل ها را نظاره می كردند و با 

خود به يادگار می بردند. حدود 15 دقیقه از آنجا 
بازديد كرديم؛ ساعت تقريبا 11 شده بود. پس از 
سوار شدن گروه به مینی بوس ها دوباره به سمت 
قرب نوح )ع( بازگشتیم، چرا كه بازديدكنندگان 

برای صرف نهار مهمان ايشان بودند.

مجتمـع کشتی سـازی و صنايع فراسـاحل 
ايران

بع��د از ادای نماز و صرف نهار، برنامه، حركت در 
ساعت 13 به سمت مجتمع كشتی سازی و صنايع 
فراساحل ايران )ايزوايكو( بود. اين شركت بزرگ در 
سال 1352 به منظور جذب بخش بزرگی از بازار 
تعمیرات و ساخت شناورها تاسیس شد و در 36 

كیلومتری غرب شهر بندرعباس قرار دارد.

عظیم گسترش هرمز
برنامه با بازديد از حوض خشک عظیم گسترش 
هرمز آغاز شد. در قسمت ورودی يارد، كارشناسان 
اين شركت به استقبال بازديدكنندگان آمده بودند. 
وقتی كه می شنیدی تنها دو حوض خشک با آن 
بزرگی و وس��عت در ايران وجود دارد و آن همان 
جايی اس��ت كه تو حضور داری احس��اس شعف 
می كردی. در آنجا دو حوض بزرگ بود هركدام به 
عرض 80 متر كه بزرگترين شناورها می توانستند 

برای تعمیرات به آن ورود كنند.
مدتی بازديدكنندگان زمان را آن جا سپری كردند. 
آنجا كارشناسان اطالعات مفیدی را به همه ارائه 
كردند. پس از بازديد از يارد عظیم گسترش، برنامه، 

حركت به سمت يارد بحر گسترش هرمز بود.

بحر گسترش هرمز
وقت��ی كه بازديدكنن��دگان به آنجا رس��یدند با 
كشتی های بزرگ و سكوهای عظیم الجثه روبرو 
ش��دند. جمله يكی از بازديدكنندگان را هنوز در 
خاطر دارم كه آنجا را قلب كشتی س��ازی كشور 

معرفی كرد.
نكت��ه جالبی ك��ه در آن يارد ب��ود و جای ديگر 
نديدم، حضور جک آپ هايی بود كه برای تعمیرات 
به آن يارد آورده ش��ده بودند. همچنین در آنجا 
يک كشتی نظامی بزرگ نیز پهلو گرفته بود اما 
به داليل امنیتی بازديدكنندگان نتوانس��تند به 
آن سوار شوند. اين يارد نیز برای بازديدكنندگان 

جذابیت خاصی داشت.

نديم گسترش خلیج فارس
بخش بعدی و آخرين قسمت بازديد شركت نديم 
گسترش خلیج فارس بود كه شامل كارگاه های 
تعمیرات شناورها می شد. در آنجا بازديدكنندگان 
ش��ناوری را ديدند كه ت��ازه يک روز ب��ود برای 

تعمیرات بدنه اش وارد يارد شده بود.
پس از بازديد از چند يارد شركت ايزوايكو و گذشت 
زمان، ساعت تقريبا به 16 رسیده بود. قرار بر اين 
بود كه از يارد شركت صف نیز بازديد صورت گیرد 
اما به دلیل اينكه به غروب آفتاب در آسمان بندر 
نزديک شده بوديم، ديگر فرصتی باقی نمانده بود و 

اين بازديد لغو شد.
در نهايت همه شركت كنندگان اين بازديد سوار 
مینی بوس ها شدند و به سمت نمايشگاه حركت 

كردند.
سفر، سفر خوبی بود...

بازدید از مراکز و صنایع دریایی بندرعباس
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نمایشگاه بین المللی دریایی ایران
شانزدهمین نمايشگاه بین المللی دريايی ايران عصر 
روز يازدهم آذرم��اه با حضور وزير صنعت، معدن و 
تجارت، فرمانده نیروی دريايی ارتش، فرمانده نیروی 
دريايی س��پاه، استاندار هرمزگان و معاون وزير راه و 
شهرس��ازی و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی 

افتتاح شد.
دبیر اولین نمايشگاه بین المللی دريايی ايران در مراسم 
افتتاحیه اين رويداد، در جمع خبرنگاران گفت: اين 
نمايشگاه دارای سه ويژگی اصلی است؛ نخست اينكه 
اين دوره با ادغام نمايش��گاه-های انجمن مهندسی 
دريايی ايران و س��ازمان بن��ادر و دريانوردی برگزار 
می شود كه همین امر، موجب استقبال گسترده از 

اين دوره شده است.
به گفته پیمان مس��عودزاده، در اين نمايشگاه 130 
شركت داخلی و خارجی حضور دارند كه شركت های 
خارجی از كش��ورهايی نظیر امارات متحده عربی، 
اوكراين و برخی از شركت های اروپايی هستند. وی 
افزود: همزمان برای اولین بار در ايران غرفه مجازی 
نمايشگاه نیز افتتاح شد؛ كسانی كه موفق به بازديد از 
اين نمايشگاه نشدند، می توانند از طريق غرفه مجازی 
نمايش��گاه در جري��ان اطالع��ات و توانمندی های 

شركت های حاضر در نمايشگاه قرار بگیرند.
وی درباره س��ومین ويژگی نمايشگاه به رويدادهای 
جانب��ی آن اش��اره كرد و گفت: همزم��ان با افتتاح 
نمايش��گاه، با حضور وزير محترم صنعت، معدن و 
تجارت از اولین اطلس ش��ناورهای دريايی ساخت 
ايران رونمايی ش��د. وی توضی��ح داد: اين اطلس به 
سفارش ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان 
دريايی معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری 
و كمیته دانشجويی انجمن مهندسی دريايی ايران 
تهیه ش��ده است؛ تا پیش از اين اطالعات جامعی از 
محصوالت ساخته شده در ايران نبود، بنابراين اين 

اطلس دريايی جمع آوری و چاپ شد.
به گفته وی، در ادامه اين مراسم از آمارنامه دريايی 
ايران نیز رونمايی ش��د كه آم��اری از ظرفیت ها و 
توانمندی های حوزه های مختلف دريايی را تجمیع 
و در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرار داده است. 
مسعودزاده با اش��اره به برگزاری اين نمايشگاه در 
بندرعباس يادآور ش��د: اين نمايشگاه در پايتخت 
دريايی كش��ور برگزار می شود؛ چرا كه بزرگترين 
بن��در كانتینری اي��ران، بزرگتري��ن مجتمع های 
كشتی سازی كشور و بزرگترين پايانه های مسافری 
درياي��ی در اين اس��تان ق��رار دارد و بیش��ترين 
گردشگری بین س��رزمین اصلی و جزاير كیش و 

قشم از بندرعباس انجام می شود.

چند رويداد و رونمايی در نمايشگاه شانزدهم
اين نمايشگاه با چند رويداد مهم همراه بود. انعقاد 
تفاهمنامه برای ترغی��ب تولیدكنندگان داخلی 
جهت افزايش سهم محصوالت داخلی در صنايع 
درياي��ی ايران و ب��ازار خارجی از جمله اين موارد 
بود كه ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان 
دريايی در اين زمینه، تفاهمنامه ای با مؤسسه رده-

بندی ايرانیان منعقد كرد.
طبق اين تفاهمنامه، مؤسسه رده بندی ايرانیان به 
ارائه تجاری س��ازی فناوری و محصوالت صنعتی 
دريايی می پ��ردازد كه معاونت علمی می تواند با 
ص��دور گواهینامه فرايند س��اخت را تأيید كند. 
همچنین اين مؤسسه می تواند به ارائه مشورت های 
تخصصی صنايع درياي��ی و دريانوردی و ارزيابی 

طرح ها و شركت های دانش بنیان بپردازد.
هدف اصلی از انعقاد تفاهمنامه كمک به زنجیره 

تأمی��ن و تهیه مواد و تجهیزات دريايی اس��ت تا 
ساخت كشتی در كشور تسهیل شود.

همچنین، در اين نمايشگاه از مدلوالتور بومی 
رادار VTS ساخت صنايع داخلی رونمايی شد؛ 
اي��ن سیس��تم در رادارهای كنت��رل ترافیكی 
درياي��ی بنادر كش��ور كارب��رد دارد كه قیمت 
نمونه خارجی آن 45 هزار دالر اس��ت و میزان 
صرفه جوي��ی ارزی ب��ا تولید داخ��ل معادل 8 
میلیون دالراست. جلوگیری از خروج ارز، قطع 
وابس��تگی و ايجاد خودكفايی و بومی سازی و 
اتكا به توانمندی های داخل از دس��تاوردهای 
ساخت اين قطعه اس��ت. در اين نمايشگاه، از 
چراغ دريايی س��اخت صنايع داخلی توس��ط 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی رونمايی 
ش��د. برد اين چراغ درياي��ی 7 مايل دريايی و 

قطر لنز آن 150 میلی متر است.
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تصاویـري از نمایشگاه بین المللی دریایی ایران

صفحه 18شماره 117/ فروردین ماه 1394



مراس��م اختتامیه شانزدهمین همايش صنايع 
دريايی، عصر روز 12 آذرماه با حضور و سخنرانی 
دكتر محمد آش��وری، نماين��ده بندرعباس و 
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی، در 
پرديس دانشگاه صنعتی امیركبیر برگزار شد. 
مراس��م اختتامیه با حضور نمايندگان مجلس، 
رئیس س��ازمان صناي��ع دريايی، دبیر س��تاد 
توس��عه فناوری و صناي��ع دانش بنیان دريايی 
معاون��ت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری و 
برخی ديگر از دس��ت اندركاران دريايی كشور 

برگزار شد.

دكتر محمد آشوری به عنوان سخنران مراسم 
اختتامیه شانزدهمین همايش صنايع دريايی با 
بیان اينكه »در برنامه شش��م بايد سهم توسعه 
دريايی قابل توجه باش��د »گفت: در راس��تای 
توسعه دريايی كشور بايد به مالحظات دفاعی 

و امنیتی و مالحظات توسعه ملی توجه كرد.

آشوری افزود: تمام حركت های ما بايد به سمت 
تولید باشد، در اين زمنیه وضع موجود مطلوب 
نیس��ت و امروز در نگاه سیس��تماتیک متوجه 
می ش��ويم وضع موجود با وجود تالشها جهت 
رش��د حمل و نقل دريايی و توسعه دريامحور 

مفید نیست.
وی با بیان اينكه »بهبود برخی شاخص ها نبايد 
موجب غفلت ما از كمبودها باش��د« بیان كرد: 
دچار آشفتگی در بخش های ساختاری دريايی 
هس��تیم، تنوع فعالیت های اقتصادی وابس��ته 
به دريا گس��ترده است و س��ازمانهای مختلف 
را مشغول كرده اس��ت. در اين راستا مشكالت 
بررسی شد و در شورايعالی صنايع دريايی نیز 
موارد مطرح ش��د؛ ام��ا در دولت های مختلف 
غیر از تش��كیل شورايعالی صنايع دريايی چیز 

ديگری رخ نداد.
وی ب��ا تأكید براينكه »آش��فتگی مديريتی در 
ح��وزه دريايی وجود دارد »بیان كرد: در بحث 

نرم اف��زاری و نوع نگاه به صنعت با مش��كالتی 
مواجهیم؛ ما قرار اس��ت كشتی ساز و سكوساز 
باشیم بنابراين بايد از كارشناسان و متخصصان 
بیش��ترين اس��تفاده را ك��رد. نماين��ده مردم 
بندرعباس در مجلس اف��زود: در مورد اقتصاد 
دريامحور ب��ا وجود تأكید بر اي��ن موضوع اما 
هنوز نگاه ما به س��مت تمركزگرايی است. وی 
ادامه داد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبری 
توس��عه س��واحل مكران و اقتص��اد دريامحور 
بايد در دس��تور كار باش��د؛ اگر قرار است نگاه 
دريامحور به توس��عه ملی داش��ته باشیم بايد 
الزامات و محدوديت ها را بشناس��یم. آش��وری 
اظهار داشت: كش��ور ايران با 5800  كیلومتر 
ساحل، كش��وری دريايی اس��ت اما به عنوان 
بزرگترين كشور كه دارای مرز در حاشیه خلیج 
فارس است نتوانسته ايم از اين ظرفیت استفاده 
كنیم. وی بیان كرد: 18 میلیون بشكه نفت از 
خلیج فارس و دريای عمان صادر می ش��ود اما 
آيا توانس��ته ايم از اين ظرفیت استفاده كرده و 

خدمات مناسب به شناورها ارائه دهیم.
نماين��ده بندرعباس گف��ت: در ارائه خدمات 
دريايی در خلیج فارس و دريای عمان س��هم 
ايران بايد افزايش يابد به عنوان مثال س��هم 
ايران به عنوان بزرگترين كشور حاشیه خلیج 
فارس و دارای بیش��ترين مرز با خلیج فارس 
در سوخت رس��انی ب��ه كش��تی ها كمتر از 7 

درصد است.
آشوری يادآور شد: در حوزه تعمیرات كشتی، 
كشتی س��ازی و سكوس��ازی در خلیج فارس 
و دري��ای عمان س��هم ما ناچیز اس��ت. وی با 
بی��ان اينكه »در حوزه اج��رای قانون اصل 44 

مشكالتی داريم »بیان كرد: اقتصاد دولتی در
رفتار متولیان سیاس��ی، اجرايی و قانونگذاری 
رخنه كرده اس��ت ك��ه بايد اين مش��كل رفع 
ش��ود. وی بر ايج��اد مركز اطالع رس��انی در 
حوزه توس��عه دريايی تأكی��د كرد و گفت: در 
فراكسیون دريايی مجلس وعده داده ايم برای 
رفع موانع قانونی و مقررات توسعه دريامحور 
همكاری كنیم. وی با تأكید براينكه »س��هم 
توسعه دريايی بايد در برنامه ششم قابل توجه 
باش��د« افزود: بايد كارگروه توسعه دريايی به 
اس��تانداری هرمزگان  موجود  كارگروه ه��ای 

اضافه شوند.

تمام حرکت هاى ما باید به سمت تولید باشد
دکترآشوریعضوهیئترئیسهمجلس:
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خداوند را ش��اكريم كه شانزدهمین همايش صنايع دريايی ايران با همراهی و 
حضور موثر و گسترده جامعه دريايی كشور بر گزار گرديد. مسلما اين مهم جز در 
سايه همكاری و تعامل سازنده نهادها و ارگانهای دريايی میسر نبوده و امیدواريم 
فضای مثبت و رو به بهبود كسب و كار دريايی كشور همچنان ادامه داشته باشد. 
با توجه به مباحث مطرح شده در همايش، خالصه درخواست ها  و پیشنهادات به 

شرح زير بعنوان قطعنامه جمع بندی می گردد:
1 نظر به اهمیت برنامه پنجساله ششم توسعه در ترسیم خط و مشی اقتصادی 

و صنعتی كشور، ضروری است كلیه نهادها و ارگانهای دريايی در تهیه و تدوين 
بخش دريايی برنامه توسعه ششم با هدف باال بردن سهم درآمد ناخالص ملی از 
فعالیتها و امور دريايی مشاركت فعال نمايند. از سازمان مديريت و برنامه ريزی و 
مجلس شورای اسالمی درخواست می شود با توجه جدی و دقیق به اين موضوع 

سرفصل مشخصی را برای توسعه دريايی در برنامه ششم تعیین نمايند.
2 تنوع و گس��تردگی فعالیت های پژوهشی و فناورانه دريايی كشور ايجاب 

می نمايد نقش��ه راه فناوری های دريايی كشور هر چه سريعتر تهیه و تصويب 
گردد. امید اس��ت در قالب اين نقشه بتوان هم افزايی و هماهنگی الزم جهت 
دستیابی كشور به فناوری های كلیدی و با اولويت مشخص نمود. در اين راستا 
از كلیه نهادها و ارگانهای دريايی و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 

درخواست می شود همكاری، حمايت و پشتیبانی الزم را بنمايند.
3 ظرفیت های گسترده توسعه فعالیت ها ی دريايی مستلزم توسعه تربیت 

و آم��وزش نیروهای متخصص دريايی در كلیه تخصصهای دريايی اس��ت. لذا 
ضرورت دارد وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری توجه الزم به ايجاد اين تخصصها 
و متعادل سازی ظرفیت ها ، تربیت مهندسین و دريانوردان متناسب با برنامه ها ي 

توسعه اي را نموده و نقشه راه آموزش ها ي دريايی كشور تهیه نمايد.
4 جهت تأمین مالی پروژه های دريايی كه از گلوگاه ها ی فعالیت شركتها و 

صنايع دريايی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دريانوردی 
روش های مختلف تامین اعتبارات را پي گیري و سرمايه الزم جهت تامین منابع 

مالی صندوق توسعه صنايع دريايی را فراهم نمايد.
5 بهبود كیفیت و تالش جهت انجام مناس��ب و به موقع پروژه ها  ضرورت 

نظارت عالی بر كلیه فعالیت ها ی صنعتی دريايی را نمايش می دهد. در اين راستا 
اجرای طرح رتبه بندی ش��ركت ها  و مؤسسات دريايی و ايجاد نظام مهندسی 
می توانند راهكارهای مناس��ب و تأثیر گذاری باشند. انجمن مهندسی دريايی 
ايران وظیفه دارد كه تمام سعی و تالش خود را در اين خصوص مبذول نمايد. 
همكاری و پشتیبانی نهادها و ارگانهای دريايی جهت بهره برداری و حمايت از 
اين فعالیت ها  بخصوص حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزی از اين فعالیتها 

بسیار ضروری خواهد بود.
6 اجرای نقشه جامع علمي كشور ايجاب می نمايد كه سیاست ها  و اهداف 

كشور در حوزه ها ی مختلف مشخص و مورد حمايت قرار گیرد. بر اين اساس 
ضمن حمايت از تالشهای شورای عالی انقالب فرهنگی، الزمست هر چه سريعتر 
مراحل تصويب »سند جامع توسعه دريايی كشور« انجام و برنامه ها ي اجرايي 

آن تدوين گردند.
7 توسعه گردش��گری دريايی و بهره برداري از شناورهاي تندرو و تفريحي 

يكی از ضرورت ها ی اس��تفاده بهینه از ظرفیت ها ی س��واحل طوالنی و جزاير 
كشور است. فعالیت های مختلف سازمانها و ارگانهای دريايی برای نیل به اين 
مقصود مفید بوده و الزمست ادامه يابد. مسلماً هم افزايی و هماهنگی در اين 
امور می تواند تأثیرات جدی و مفیدی را به دنبال داش��ته باش��د. بر اين اساس 
تدوين »طرح جامع گردشگری دريايی كشور« ضروری بوده و از سازمان میراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری درخواست می شود با هماهنگی و همكاری 

مراكز ذيربط اين موضوع را محقق نمايد.
8 تش��كیل مؤسس��ات رده بندی ايران��ی و حمايت ها ی س��ازمان بنادر و 

دريانوردی و ش��ركتهای كشتیرانی باعث گرديد كه تهديدات ناشی از تحريم 
تبديل به فرصتی برای واگذاری رده بندی كش��تی ها  به اين مؤسسات گردد. 
براين اساس الزمس��ت اين توانمندی تقويت و عالوه بر همراهی شركت ها ی 
كشتیرانی، فعالیت مؤسسات خارجی در كشور مشروط به همكاری با مؤسسات 

ايراني گردد.
9 حمايت و همكاری سازمان بنادر و دريانوردی و دبیرخانه شورايعالی صنايع 

دريايی در جهت برگزاری مش��ترک و فراگیر نمايش��گاه سالیانه دريايی تاثیر 
بسزايی در موفقیت اين موضوع داشته و امیدواريم با ادامه اين همكاری مشترک 
شاهد پیشرفت كمی و كیفی نمايشگاه سالیانه صنايع دريايی در سالهای بعدی 

باشیم.
10 با توجه به اهمیت تسهیالت مالی در فعالیتهای دريايی، از صندوق توسعه 

ملی درخواست می شود با تدوين شرايط مناسب، امكان بهره برداری مناسب 
صنعتگران دريايی كشور از منابع صندوق فراهم گردد.

11 اس��تفاده موثر از ظرفیت ها ی قانون توس��عه صنايع دريايی و شورايعالی 

صنايع دريايی تاثیرات قابل توجهی در بهبود فضای كسب وكار دريايی كشور 
خواهد داشت. در اين خصوص از كلیه اعضای محترم شورايعالی صنايع دريايی 

درخواست می شود حد اكثر تالش را در تحقق اين امر ايفا نمايند.
12 صنعت فراساحل بعنوان يكی از راهبردی ترين بخشهای صنعت، به ويزه 

صنايع نفت و گاز كشور، نیازمند توجه به مقوله بومی سازی و همچنین توسعه 
فنآوريهای نو در زمینه ها ی مورد نیاز است. لذا اخذ تصمیمات حمايتی توسط 
مسئولین ذيربط جهت تقويت بنیه مالی و فنی شركتها داخلی مورد درخواست 

جامعه دريايی است. 
13 تكمیل زنجیره تولید و سعی در گسترش تولید مواد و قطعات دريايی در 

كش��ور يک ضرورت ملی بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
تشكل ها ی تخصصی انتظار می رود كه برنامه ها  و اقدامات دقیق و مشخصی برای 

تقويت صنايع پشتیبان تدوين نمايند.
14 ترويج و توسعه فرهنگ دريايی الزمه اجرای سیاست ها ی جمعیتی كشور 

بوده و توسعه اجتماعی و اقتصادی سواحل را بدنبال خواهد داشت. براين اساس 
از تمامی مراكز و ارگانها دريايی درخواست    می شود با هم افزايی و توجه بیشتر 
به اموری مانند جشنواره ها ی دانش آموزی، مسابقات علمی دريايی، نشريات و 

موارد مشابه دستیابی به اين هدف را میسر نمايند.
15 شركت كنندگان در همايش شانزدهم بدينوسیله مراتب تشكر و قدردانی   
خود را از معاونت علمی و  فن آوری رياس��ت جمهوری جهت تش��كیل ستاد 
فناوری دريايی اعالم می نمايد و امید است اين ستاد با فعالیتهايی همانند مستند 
سازی توانمندی ها ی دريايی كشور، تأثیر جدی در شناخت كشور از اين حوزه 
و همچنین تعامالت بین المللی داشته باشد و مسلماً قرار گرفتن موضوع دريا 
در برنامه های معاونت علمی و فن آوری و همچنین پشتیبانی از فعالیت ها ی 
فنآورانه و دانش بنیان شركتهای دريايی تأثیرات مفیدی در بهبود صنايع دريايی 

خواهد داشت.

مراکز و ارگان های دریایی کشور
آذرماه 1393- بندرعباس
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ضرورت هدایت ناوگان ایرانی 
توسط دریانوردان ایرانی

تامین نیروی دریانورد ایرانی برای کار بر روی ناوگان ایرانی همیشه از مهمترین موضوعات مرتبط با حمل و نقل 
دریایی کشور بوده است. در سال های پیش از انقالب اسالمی، کشورمان در این زمینه وضعیت مناسبی نداشت 
اما پس از پیروزی انقالب و به خصوص با تصویب ماده 9 نظام وظیفه مصوب س�ال 63، روند مناس�بی در تامین 
نیروهای دریانورد ایرانی در پیش گرفته شد. در سال های اخیر و با حذف امكان استفاده کشتیرانی ها از ماده 9 
نظام وظیفه، روند مناسب سال های پس از انقالب تا حدودی وارونه شد. البته عوامل دیگری نیز در این تغییر روند 
نقش داشته اند که این شماره نشریه مهندسی دریا، در پرونده ای ویژه و در گفتگو با پیشكسوتان، صاحبنظران و 

مسئوالن مرتبط با امور دریانوردی، به طور کامل به این عوامل پرداخته است. 



سخنگوی فراكسیون توسعه بنادر و صنايع دريايی 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مارين نیوز، ضمن 
اشاره به مشكالت اس��تفاده از دريانوردان خارجی، 
فعالیت های فراكس��یون دريايی مجلس جهت رفع 

مشكالت دريانوردان را تشريح كرد.
حجت االسالم و المس��لمین دكتر موسی احمدی 
درباره مشكالت استفاده از دريانوردان خارجی گفت: 
استفاده از دريانوردان خارجی مشكالت فراوانی دارد 

كه می توان به موارد زير اشاره كرد:
- عدم كیفیت اين نیروها از نظر توان فنی و تخصصی 

)كیفیت بسیار پايین تر از نیروهای ايرانی(
- دستمزد باالتر نسبت به نیروهای ايرانی

- خروج حجم باالی ارز از كشور
- مشكالت الحاق و پیاده شدن اين نیروها و ترانسفر 

شدن ايشان و هزينه اين امور
- عدم تعهد به ناوگان و نداشتن هیچ گونه تعصب در 

حفظ اموال و منافع كشور و كشتی
- مخابره اطالعات مربوط به كش��تی اعم از نوع بار، 

مبدا، مقصد، مالک و ... و خطر جاسوسی
- قاچاق مواد مخدر به كش��ورهای ديگر نظیر ژاپن 

و اروپا
- وابس��تگی به آژانس های تامین نیروی كار و عدم 

خودكفايی
- تصادفات فراوان و خس��ارات مال��ی و جانی برای 
ناوگان كشور )كش��تی ايران اردبیل مثال مهم اين 

موضوع است(
- پیاده شدن از كشتی در ديگر كشورها و جريمه های 

سنگین برای ناوگان ايرانی
- خطر همكاری با دزدان دريايی در منطقه سومالی

- عدم رعايت اصول مذهبی و قانونی كشور در محیط 
كشتی

- بیكاری جوانان در شهرهای ساحلی و بندری
- عدم تربیت و آموزش به نیروهای تازه اس��تخدام، 

توسط نیروهای خارجی ارشد در كشتی
نماينده استان بوشهر )دير، كنگان و جم( در پاسخ به 
سوال ديگری درباره اقدامات فراكسیون دريايی برای 
ايجاد امكان اس��تفاده دوباره ناوگان ايرانی از ماده 9 
نظام وظیفه گفت: فراكسیون دريايی مجلس در اين 
رابطه مكاتباتی با سازمان های ذيربط داشته و اقدام 
به برگزاری جلس��ه با سازمان های مختلف از جمله 
س��ازمان نظام وظیفه و اخذ موافقت اولیه ايش��ان 

نموده است.
او ادام��ه داد: فراكس��یون دريايی همچنین اقدام به 

پیگیری مستندات قانونی و استعالم از معاونت قوانین 
مجلس، برگزاری جلسه با ايشان و تبیین راهكارهای 

موجود نموده است.
وی افزود: اين فراكسیون با مركز پژوهش های مجلس 
نیز در اين رابطه مكاتبه داشته است و طرح احیای 
م��اده 9 را با 32 امضا و قید يک فوريت تهیه و ارائه 
كرده است. دكتر احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار 
مارين نی��وز در خصوص اقدامات انجام ش��ده برای 
همترازی مدارک دريانوردان با مدارک دانشگاهی به 

موارد زير اشاره كرد:
- مكاتبات مفصل و مكرر با وزرای علوم و معاونت های 

آن وزارت خانه )از سال 1391(
- پیگیری و رايزنی با نمايندگان محترم كمیسیون 

آموزش
- طرح سوال از وزير علوم

- ارائه طرح مدون برای ايجاد ابزار قانونی )1392(
- برگزاری 4 جلسه در كمیسیون آموزش مجلس و 

اخذ موافقت كتبی رياست كمیسیون
- اخذ موافقت كتبی سازمان های ذيربط

- ط��رح موض��وع در همايش های مل��ی و ثبت در 
قطعنامه همايش

- تهیه تمامی مستندات )بالغ بر يک صد صفحه و 
پیوست های قانونی( و ارائه به كلیه مراجع ذيربط

خطرات و مشكالت فراوان در استفاده از دریانوردان خارجی

به دریانوردان مدارک همتراز ارشد و دکتری اعطا شود

كاپیتان مالک علیمحمدی 
در گفتگوی اختصاصی با 
مارين نیوز، نظرات خود 
را در رابط��ه با وضعیت 
دريان��وردان،  آم��وزش 
راهكارهای جذب جوانان 
به رش��ته دريان��وردی و 
مشكالت فعلی شاغلین 
در اين حرفه، بیان كرد. 
او ضمن تاكید بر اهمیت آموزش به عنوان مهمترين 
عامل توس��عه در جهان، عنوان ك��رد: بدون آموزش 
مناسب، ترقی، پیشرفت و بهینه سازی در هر رشته ای 
به خصوص رشته هايی مانند دريانوردی، غیر ممكن 
خواهد بود. وی گفت: مس��لما هیچ كس نمی تواند 
بدون آموزش حتی كنترل يک وسیله نقلیه كوچک 
مثل دوچرخه و يا موتور را در دست بگیرد؛ لذا برای 
كاهش خطر و ريس��ک در فعالیت های دريانوردی و 

انج��ام آن ها به بهترين روش از لحاظ اقتصادی، نیاز 
اس��ت كه افراد با س��ابقه و شناخته شده اين رشته، 
با اس��تفاده از تجربیات خود اقدام به تدوين مطالب 
درسی، سرفصل دروس و انتشار كتاب نمايند تا اين 
دروس در مراحل مختلف بر اساس مسئولیت افراد 
به آن ها تدريس ش��ود. او همچنین به گس��تردگی 
شاخه های علمی مورد استفاده در دريانوردی اشاره 
كرد و گفت: در رشته دريانوردی از علومی همچون 
رياضیات، فیزيک، شیمی، نجوم كاربردی، الكترونیک، 
هواشناسی، ساختمان كشتی، پايداری كشتی، قوانین 
تجارت و قوانین بین المللی، تخلیه و بارگیری و غیره 
استفاده می شود. وی اظهار داشت: برای مطرح شدن 
در س��طح جهانی، موسس��ات آموزشی كشتیرانی 
و دانش��گاه های فعال در رش��ته دريان��وردی بايد با 
دانش��گاه های بین المللی همكاری داشته باشند و از 
س��یالبس و طرح درس و روش ه��ای تدريس آن ها 

مطلع شوند.

بورسیه های دريانوردی کاهش يافته است
كاپیتان علیمحمدی در رابطه با بورسیه های دريانوردی 
گفت: متاسفانه بايد بگويم كلمه بورسیه بسیار ضعیف 
ش��ده اس��ت. او ادام��ه داد: همه هزين��ه تحصیالت 
اينجانب از طريق بورس��یه بوده اس��ت و حتی هزينه 
اقام��ت و مداد و خودكار م��ن نیز در زمان تحصیل از 
اين طريق تامین ش��د، اما متاسفانه در حال حاضر به 
علت مش��كالت اقتصادی از قبیل تحريم ها، افزايش 
جمعیت و همچنین حركت كش��تیرانی ها به سمت 
خصوصی سازی، بورس��یه های دريانوردی نیز كاهش 
يافته است. او همچنین گفت: البته در آن زمان بحث 
ايجاد انگیزه وجود داش��ت چون  اين رشته شناخته 
نش��ده بود و تمايل افراد به اش��تغال در اين رشته كم 
بود. اما امروزه اغلب مردم اين رشته را می شناسند و در 
اين مورد جا دارد از همه كسانی كه برای اشاعه فرهنگ 
دريانوردی در كشور زحمت كشیدند ازجمله رسانه ها، 
صدا و سیما، انجمن مهندسی دريايی و ... تشكر شود. 

صفحه 22شماره 117/ فروردین ماه 1394



كاپیتان حسن تیمورتاش درباره وضعیت تامین 
نیروهای دريانورد گفت: مشكالت متعددی در 
آينده در رابطه با تامین نیروهای دريانورد وجود 

خواهد داشت.

تیمورتاش در پاسخ به سوال خبرنگار مارين نیوز 
درب��اره وضعیت اس��تفاده از نیروهای خارجی 
گفت: قبل از انقالب 75 تا 80 درصد نیروهای 
كیفی درياي��ی خارجی بودند اما بعد از انقالب 
اين آمار برعكس ش��د و تا 4 يا 5 س��ال پیش 
نیز اين رويه مطلوب وجود داشت به نحوی كه 
حدود 80 درصد نیروها ايرانی و تنها 20 درصد 

خارجی شدند.
او اف��زود: اما از آن زمان تاكنون آمارها دوباره رو 
به تغییرات نامطلوب است و نیروهای خارجی در 

حال افزايش هستند.
دبیركل اتحاديه مالكان كش��تی اي��ران اظهار 
داشت: در سال قبل اتحاديه مالكان كشتی ايران 
حدود 4400 ويزا صادر كرده اس��ت و اين فقط 

آمار نیروهای خارجی است كه از طريق اتحاديه 
ويزا گرفته اند.

او ادامه داد: همچنین به علت مشكالت تحريم 
نمی توانی��م از فرمانده��ان آلمانی، هلندی يا 
انگلیس��ی اس��تفاده كنیم. فرماندهان هندی، 
بنگالدشی و سريالنكايی هم نمی توانند ملوانان 
ايران��ی را مديريت كنند و ايرانی ها با توجه به 

روحیه خود فرمانبری از آنان ندارند.
حسن تیمورتاش درباره تامین نیروی دريانورد 
در آينده اظهار داش��ت: مشكالت متعددی در 
آينده در رابطه با تامین نیروهای دريانورد وجود 
خواهد داش��ت؛ اولین آنها الحاقیه كنوانسیون 
STCW است كه بايد تا دهم دی سال 95 قادر 

به اجرای آن باشیم در غیر اين صورت هیچ كدام 
از دريانوردان ما اجازه دريانوردی نخواهند داشت. 
وی گفت: مشكل ديگر اين است كه دريانوردان 
بازنشسته، جايگزين ندارند چون دانشگاه چابهار 
از سال 90 عمال تعطیل شده است و ديگر آن 
نقش قبلی خود در آموزش دريانوردان را ندارد و 

اين معضل بزرگی است.
كاپیتان تیمورتاش در خصوص بورس��یه های 
دريانوردی نیز گفت: ديگر شركت های كشتیرانی 
از دادن بورس��یه به دانشجويان ناتوان هستند 
چ��را كه ش��رايط تحريم، توان بورس��یه كردن 
دانشجويان را از آن ها گرفته است. بر اساس ماده 
30 نظام آموزشی كشور وزارت علوم، تحقیقات 

و فن��اوری موظف اس��ت نس��بت ب��ه آموزش 
دانش��جويان در سطح كش��ور اقدام نمايد، لذا 
انتظار می رود همانطوريكه در ساير رشته ها بعضا 
اثرات مثبت و مناسبی را به جا گذاشته است در 
رشته دريانوردی نیز همین گونه باشد. دانشگاه 
چابهار كه می تواند به عنوان هاب دريايی منطقه 
مطرح شود به چه سادگی از كنارش گذشتیم 
و به حالت دانش��گاهی درآوردي��م كه خالی از 
دانشجوی دريانوردی باشد. او ادامه داد: جا دارد 
كه به اطالع خوانندگان برسانم كه اگر در شرايط 
فعلی 10 دانشگاه هم سالی 100 نفر دريانورد را 
حمايت كنند به نفع ماست، چرا؟ برای اينكه ما 
می توانیم به عنوان يک برند عمل كنیم و روزی 
در پايان چشم انداز ببینیم كه دريانوردان ايرانی، 
با هوش و استعدادشان ناوگان ديگر كشورها را 

در پهنه اقیانوس ها هدايت خواهند كرد.
وی در پاي��ان تصريح ك��رد: با توجه به مطالب 
مطرح شده و لزوم اهتمام به آموزش نیروهای 
دريانورد مطابق با استانداردهای بین المللی، در 
جلسه هیئت مديره اتحاديه مالكان كشتی ايران 
كه با حضور دكتر دهدشتی ريیس فراكسیون 
دريايی مجلس نیز همراه بود توافق شد در محل 
شركت بهرگان يک كالج دريايی تاسیس شود. 
از آنجايی كه اين شركت دارای كشتی، داک و 
كارگاه های مكانیک و برق است، بهترين محل 
برای آموزش دريانوردان به صورت عملی است.

مشكالت متعددی در آینده برای تامین نیروی دریانورد وجود خواهد داشت

كاپیتان علیمحمدی در بخش ديگری از س��خنانش 
خواستار معرفی رشته هايی مانند ناوبری، فرماندهی 
كش��تی، الكترونیک و مخابرات دريايی و غیره توسط 
فیلم، مقاله و مصاحبه های مناسب شد. او همچنین به 
تاكیدهای مقام معظم رهبری در استفاده راهبردی از 
دريا و حضور قدرتمند در آب های بین المللی اشاره كرد 
و گفت: اگر دانشجويان باهوش و مستعد جذب نكنیم 
در آين��ده با خال بزرگی در رابطه با دريانوردی مواجه 

خواهیم شد.
کشتیرانی ها تعهد دريانوردان رابه 5 سال کاهش 

دهند
كاپیتان علیمحمدی در رابطه با عدم امكان استفاده 
كش��تیرانی ها از ماده 9 نظام وظیفه مصوب سال 63 
گفت: در زمان ما، قانون تعهد خدمت به كش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ايران وجود داش��ت و ما بعد از ده 
سال خدمت در ناوگان ايرانی از خدمت سربازی معاف 
ش��ديم. وی افزود: به نظر می رسد امروزه آموزش های 
نظامی برای همه اقشار جامعه ضروری است، اما برای 

بعد از آموزش های نظامی به نظر اين حقیر خدمت در 
دريا زحمات و الزامات خاصی دارد كه می تواند به عینه 
جايگزين باقیمانده خدمت سربازی شود. او پیشنهاد كرد: 
با توجه به اينكه دانشجويان دريانوردی بورسیه نیستند، 
نیازی به ده سال تعهد خدمت نیست و كشتیرانی ها 
برای جذب جوانان می توانند اين تعهد را به 5 س��ال 
تقلیل دهند تا دانشجويان پس از گذراندن آموزش های 
نظام��ی مابقی خدمت خود را به مدت 5 س��ال روی 
ناوگان ايرانی انجام دهند. كاپیتان علیمحمدی تاكید 
كرد: استفاده از چنین رويه هايی می تواند بسیار مفید 
باشد و در عین خدمت به كشتی های ايرانی، از خروج 
ارز از كش��ور جلوگیری نمايد ضمن آنكه يک ايرانی 
دريانورد متخصص و متعهد، مس��لما دلسوزتر از يک 

خارجی است و كشتی های ما را بهتر حفظ می كند.
به دريانوردان مدارک همتراز ارشد و دکتری اعطا 

شود
او درباره ارزشیابی مدارک دريانوردان گفت: رشته های 
مرب��وط به دريانوردی در دانش��گاه های ما تا س��طح 

لیسانس تدريس می شوند اما فارغ التحصیالنی كه به 
دريا می روند دوره های آموزش��ی فشرده و متعددی را 
پشت سر می گذارند و دوره های تخصصی بسیار بیشتر 

از واحدهای دانشگاهی را می گذرانند.
او ادامه داد: ارزشیابی مدارک اين افراد و اعطای مدارک 
باالتر از كارشناسی به آن ها به صورت كارشناسی ارشد 
و دكتری يكی از ضرورت های بسیار مهم جذب جوانان 
و دانش��جويان در اين رشته اس��ت. افرادی كه در حد 
فرماندهی كش��تی های بین المللی تخصص دارند در 
ادارات و سیس��تم آموزشی كش��ور ارزشیابی مدرک 
آنها ش��ناخته شده نیست و اين در حالی است كه به 
جد می توانم بگويم يک فرمانده كشتی يا سرمهندس 
كشتی دقیقا مانند يک پزشک بلكه بیشتر واحد درسی 
گذرانده است و در عین حال دوره های عملی نیز ديده 
اس��ت. وی در پايان گفت: جا دارد مديران ارشد حوزه 
آموزش های دريانوردی اين موضوع را پیگیری كنند 
تا جذب دانشجويان نخبه و با معدل باال در اين رشته 

افزايش يابد.
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کاپیتان محمد سـمیعی پیشكسوت 
امور دريانوردی و مشاور مديرعامل 
در  ايـران  نفتكـش  ملـی  شـرکت 
گفتگوی اختصاصی با مارين نیوز، 
نظرات خود درباره مسائل مختلف 
آموزش و تامین نیروهای دريانورد 

را مطرح کرد.

 ارزیاب�ی جنابعال�ی از وضعی�ت فعلی 
آموزش و تربیت دریانوردان برای کار در 

ناوگان ایرانی چیست؟
قبل از پاس��خ به سوالتان می خواهم ابتدا به 
صورت عموم��ی به موض��وع دريانوردی در 
دنیا بپردازم. مطمئنا می دانید كه دريانوردان 
س��رمايه انسانی هر كش��ورند و محور اصلی 
صنعت حمل و نق��ل دريايی و ديگر صنايع 
وابسته را تش��كیل می دهند. در دنیا حدود 
يک میلیون و شش��صد هزار نفر دريانورد بر 
روی 85000 كش��تی اقیانوس پیما فعالیت 
می كنند كه البته شناورهای كوچک و فعال 
در مناطق محلی در زمره اين اعداد محسوب 
نشده اند كه از اين رقم دريانورد شايد نیمی 
آكادمی ديده هستند و نیمی ديگر در مراكز 
آموزش��ی مختلف ملوانی كش��ورها تحصیل 

نموده اند.
ب��ا اين توصیف ب��ه ارزياب��ی وضعیت فعلی 
آموزش و تربی��ت دريانوردان ب��رای كار در 
ناوگان ايرانی می پردازم؛ اصوال برای ارزيابی 

بايستی به نكات زير توجه نمود:
الف- دسترس��ی دريانوردان به سطح كیفی 

تحصیلی
ب- افزايش استانداردسازی برنامه ها و دروس 

دريانوردی
ج- چگونگی كنترل مراكز آموزش��ی توسط 

مراجع دريايی
د- اجرای كارورزی دريايی بر روی كش��تی 
برای دريانوردان در حال تحصیل )دريانوردان 

آكادمی ديده و مراكز آموزشی(
اگ��ر بخواهی��م ب��ه هري��ک از م��وارد فوق 
بپردازيم 'مثنوی هفتادمن' می شود لیكن در 
ش��ركت های ملی نفتكش ايران و كشتیرانی 
جمهوری اسالمی همه موارد فوق )كیفیت، 
استانداردس��ازی و كنترل مراكز آموزش��ی( 
بموقع انجام می شود و تا زمانیكه دانشجويان، 

بورسیه شركت ها بودند از كارورزی شركت ها 
نیز بهره مند می شدند.

در ح��ال حاض��ر دانش��گاه های چابه��ار و 
خرمشهر اقدام به آموزش های عمومی و علوم 
پايه دريايی به دانشجويان نموده و به آموزش 
دريانوردی )پل و مهندس��ی دريايی( وقعی 
نمی نهند ضمن اينكه اگر اين آموزش ها را به 
دانشجويان دريانوردی هم بدهند به هیچ وجه 
ام��كان كارورزی روی كش��تی را ندارن��د و 
هم اكنون تنها دانشكده دريايی خارک است 
كه آموزش دريانوردی می دهد. از سوی ديگر 
سازمان بنادر و دريانوردی به 62 مركز بخش 
خصوص��ی مجوز آم��وزش رده های مختلف 
ملوان��ی اعطا نموده اس��ت؛ ام��ا بعلت پايین 
بودن كیفیت آموزش��ی، عدم كنترل صحیح 
و عدم كارورزی دريايی و اينكه اين پرس��نل 
غیر آكادمی ديده هس��تند با وجودی كه در 
رده های ملوانی گواهینامه های مربوطه را از 
سازمان بنادر و دريانوردی دريافت می كنند، 
امكان استخدامشان بر روی كشتی های بخش 

خصوصی فعال در منطقه وجود ندارد.
ضمن اينكه بايستی بدانیم كه در بسیاری از 
كشتی های مدرن به علت عدم وجود فضای 
كاف��ی، امكان تامین فضا برای دانش��جويان 
جهت كارآموزی وجود ندارد كه شركت ملی 
نفتكش اي��ران دارای ناوگانی جوان با معدل 

8 سال است.
 نظ�ر ش�ما درب�اره قط�ع بورس�یه های 

دریانوردی چیست؟
اگر به نكات گفته ش��ده فوق توجه فرمايید 
به علت عدم اعطای بورس��یه به دانشجويان 

دريانوردی پی می بريد.
بطور خالص��ه اينكه هزينه های آموزش يک 
مهندس دريايی تا سرمهندسی 57 میلیون 
تومان و آموزش يک افس��ر پل تا فرماندهی 
بالغ بر 65 میلیون تومان می-باشد. اين ارقام 
نشان دهنده حجم باالی سرمايه گذاری برای 
تربیت يک سرمهندس دريايی و يک فرمانده 
با تجربه است كه عمال شركت های كشتیرانی 
بطور اعم با چنین سرمايه گذاری هايی مواجه 

هستند.
از س��ويی حتی پرداخت هزينه ه��ای دوره 
كارشناس��ی نیز برای دانشجويان دريانوردی 
دشوار اس��ت ضمن اينكه اين افراد موظفند 
پ��س از پاي��ان دوره كارشناس��ی دوره های 
جانب��ی و دوره های شايس��تگی بعدی نظیر 
مهندس دومی تا سرمهندسی و افسر اولی تا 
فرماندهی را بگذرانند كه از هزينه های بااليی 

برخوردارند.
هنگامی كه دانشجويان بورسیه شركت های 
مل��ی نفتكش ايران و كش��تیرانی جمهوری 
اس��المی بودند عالوه ب��ر تقبل پرداخت اين 
هزينه ه��ا، دانش��جويان از ام��كان كارورزی 
ب��ر روی كش��تی های ش��ركت ها بهره مند 
می ش��دند. لیكن بقیه دانشجويان نوعا برای 
ادام��ه تحصی��ل و انج��ام كارورزی مربوطه 

آموزش دریانوردی تحت نظام آموزشی کش�ور قرار گی��رد
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با مش��كالت فراوان��ی مواج��ه بودند. جهت 
اطالع خوانندگان محترم بعرض می رس��انم 
كه ب��ا وجوديكه كش��ور فیلیپین 25 درصد 
بازار نیروی انس��انی دريايی دنیا را داراس��ت 
با توجه به حجم باالی هزينه-های آموزشی 
و نرخ روزافزون هزينه آموزش، كشورشان با 
كاهش عالقه مندی به مشاغل دريايی مواجه 
شده اس��ت كه آن ه��م بعلت ع��دم توانايی 
متقاضی��ان در قب��ول پرداخ��ت هزينه های 

آموزشی است.
ح��ال اگر برگرديم به كش��ور عزيزمان ايران 
و ب��ه ش��ركت های مل��ی نفتكش اي��ران و 
كش��تیرانی جمهوری اس��المی، با توجه به 
اينكه اين ش��ركت ها چندين سال با بحران 
اقتص��ادی در دنیا مواجه بودند كه دوچندان 
به ش��ركت ها اثرگ��ذار بود و از س��ويی هم 
تحريم های فراوانی را تحمل می كردند، حق 
بدهید كه ديگر نتوانند هزينه های بورس��یه 

دانشجويان را بپردازند.
لذا اكنون زمانی است كه بايستی به واقعیت ها 
بپردازيم و آن اينكه می دانیم نظام آموزشی 
كشور هر ساله هزاران مهندس فارغ التحصیل 
می نمايد و در اختیار جامعه قرار می دهد و در 
كشور شغلی برايشان وجود ندارد در حالیكه 
دانشجويان رشته دريانوردی اگر آموزششان 
دارای كیفی��ت ب��وده و ب��ا اس��تانداردهای 
بین المللی مطابقت داشته و بتوانند كارورزی 
دريايی انجام دهند شغل آنان در شركت های 
كش��تیرانی و فراس��احل داخل��ی و خارجی 
تضمین ش��ده اس��ت؛ حال چرا مس��ئولین 
آموزشی كشور منفعل عمل نموده و هنوز به 
دنبال بورسیه هستند جای سوال است. بايد 
بدانیم می توانیم كشوری باشیم كه دريانورد 
صادر نمايیم. اعتقادم براين اس��ت كه برای 
تكمیل آموزش دانش��جويان دانش��گاه ها و 
مراكز آموزش��ی دولت بايستی به فكر خريد 
يک كش��تی آموزشی بوده و آن را در اختیار 
يک سازمان قوی دريايی )ترجیحا خصوصی( 
قرار دهد ت��ا فارغ التحصیالن دانش��گاه ها و 
مراكز آموزش��ی بتوانند به نوب��ت كارورزی 
خود را بر روی اين كشتی آموزشی بگذرانند. 
پانزده س��ال اس��ت كه اين مطلب را مطرح 
می كن��م و امید اس��ت روزی اين واقعیت را 
شاهد باشیم چه اينكه دولت متولی آموزش 

و اشتغال جوانان است.
 نظر ش�ما درباره لغو م�اده 9 نظام وظیفه 

چیست؟

يک دهه است كه می گويیم كشور در آينده 
نزدي��ک با كمب��ود نیروی دريان��ورد مواجه 

خواهدشد.
پايدار بودن ماده 9 نظام وظیفه می توانست 
يكی از مش��وق های اصلی جذب دانشجويان 
به رشته های دريانوردی باشد كه با حذف آن 

تاثیرات منفی در اين مورد خواهد گذاشت.
همانط��ور كه می دانی��د در ابتدای ش��روع 
جنگ اي��ران و ع��راق اين ماده ب��ه منظور 
ايج��اد ش��رايط ويژه ب��رای تامی��ن نیروی 
انسانی دريانوردی كش��ور تدوين گرديد كه 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها بتوانند مستقیما 
ب��ر روی ن��اوگان پرافتخ��ار مملكت خدمت 
نموده و موج��ب كاهش دريانوردان خارجی 
شوند اما متاس��فانه سال گذشته اين ماده با 
مخالفت مسئولین نظام وظیفه روبرو شد؛ و 
اين همان مطلبی است كه سال ها می گويیم 
كه مسئولین كشور اعتقاد ندارند كه كشور ما 
دريايی اس��ت و لذا پشت درهای بسته فقط 
تصمیماتی می گیرند كه به نوعی ترمز دستی 

در فعالیت های دريايی است.

 ش�ما چ�ه راهكارهای�ی را ب�رای ترغیب 
جوانان به کار در حوزه های دریایی پیشنهاد 

می کنید؟
ام��ا راهكاره��ای اينجانب كه ب��رای ترغیب 
جوانان به كار در حوزه های دريايی پیشنهاد 

می كنم:
دريان��وردی  آم��وزش  آنجايیك��ه  از   –  1

هزينه های گزافی دارد دولت می بايست:
 ال��ف- اينگون��ه آموزش ه��ا را تح��ت نظام 
آموزش��ی كش��ور قرار دهد و به دانشجويان 
مراكز دانشگاهی و آموزشی رده های ملوانی 
وام ب��ا بهره پايی��ن بدهند )ب��ا تعهد مدتی 

فعالیت روی عرشه كشتی(

ب- به دانش��گاه ها و مراكز آموزش��ی يارانه 
آموزشی پرداخت نمايند

فارغ التحصی��الن  تحصیل��ی  م��درک  ج- 
دانش��گاه های دريايی را مطابق با لیسانس و 

فوق لیسانس محسوب نمايند.
د- دريانوردانی كه پس از مدت ها به ساحل 
می آيند بتوانند در دانش��گاه ها بعنوان استاد 
در رده هیات علمی تدريس نموده و تجربیات 

ارزنده خود را منتقل نمايند.
2 – نه فقط بايستی ماده 9 قانون نظام وظیفه 
پايدار ش��ود تعداد آن نیز نباي��د فقط برای 
سازمان بنادر و دريانوردی، كشتیرانی ج.ا.ا و 
شركت ملی نفتكش باشد، بلكه بايستی اين 
پرسنل جذب بخش خصوصی شوند )با تايید 
مرج��ع دريايی( تا بتوانی��م ضمن كم كردن 
پرس��نل خارجی بر روی كشتی های ايرانی 
از خروج ارز جلوگیری نموده و برای جوانان 

اشتغال زايی كنیم.
3 – از آنجايیكه اين شغل از مشاغل سخت 
و زيان آور در دنیا است لذا مدت بازنشستگی 
بايس��تی به 15 تا 20 س��ال تقلیل يابد چرا 
كه پس از چندين سال فعالیت روی كشتی 
ديگر پرس��نل نخواهند توانست كه 8 ماه در 
س��ال را بر روی عرشه باشند و گاه پرسنل با 

افسردگی مواجه می شوند.
4 – اس��تخدام پرس��نل دريايی بر اس��اس 
قراردادهای 6، 12 يا 18 س��اله باش��د چون 
معم��وال در كش��ورها دريان��وردان پس از 6 
سال كار، از سیستم دريا خارج می شوند و يا 
قرارداد را 6 سال ديگر تمديد می كنند بدين 
نحو متعهد به خدمت 30 ساله نیستند )اين 
همان قرارداده��ای كوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت است(
5 – اكثر دريانوردان دنیا از معافیت مالیاتی 
حقوق بهره می برند لذا بايس��تی دريانوردان 

مشمول معافیت مالیاتی حقوق باشند.
 از نظ�ر جنابعال�ی مزیت های اس�تفاده از 
نیروهای داخلی در کش�تیرانی ها نسبت به 

استفاده از دریانوردان خارجی چیست؟
استفاده از نیروهای داخلی موجب می شود 
كه دوگانگی حقوق پرسنل خارجی و ايرانی 
از بین ب��رود و همین ام��ر موجب متعادل 
كردن حقوق دريانوردان می گردد از س��وی 
ديگ��ر از خروج ارز جلوگی��ری نموده و بهر 
حال جايگزين��ی يک ايرانی ب��ه جای يک 
خارج��ی بر روی كش��تی های ايرانی همان 

اشتغال زايی است.

در حال حاضر دانشگاه های چابهار و 
خرمشهر اقدام به آموزش های عمومی و 
علوم پایه دریایی به دانشجویان نموده 
و به آموزش دریانوردی )پل و مهندسی 
دریایی( وقعی نمی نهند ضمن اینكه اگر 

این آموزش ها را به دانشجویان دریانوردی 
هم بدهند به هیچ وجه امكان کارورزی 

روی کشتی را ندارند
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و نمايشگاه بين المللى دريايى ايران
 1) مديريت، برنامه ريزى 

و اقتصاد دريايى
برنامه ريزى و سياست گذارى در حوزه دريا 

مديريت پروژه هاى دريايى، روش هاى 
تأمين مالى و مهندسى خريد

بازاريابى
سرمايه گذارى داخلى و خارجى

چالش هاى پيش روى صنايع دريايى
مناطق ويژه اقتصادى

اقتصاد و تجارت دريايى
مديريت تعميرات

2) سرمايه هاى انسانى
عرضه و تقاضاى نيروى انسانى 

متخصص دريايى
مشكالت دريانوردان و صنعتگران دريايي

سرمايه هاى اجتماعى و فرهنگ دريايى
آموزش در حوزه مهندسى دريا و 

دريانوردى

3) حمل و نقل و خدمات دريايى
حمل و نقل دريايي

امور سياحتى و گردشگرى دريايى

4) قوانين، مقررات و استانداردها
قوانين، استانداردها و كنوانسيون هاى 

بين المللى
قوانين، استانداردها و كنوانسيونهاى ملى

بيمه هاى دريايى

5) كاهش سوانح دريايى
امنيت و ايمنى در دريا

بررسى و پيشگيرى از سوانح دريايى
نجات كشتى هاى صدمه ديده

6) علوم دريايى و شرايط محيطى
اقيانوس شناسى 

هواشناسى دريايى
فيزيك دريا

آبنگارى و امور جزر و مدى

7) مهندسى دريا
هيدروديناميك
هيدروليك دريا

هيدروليك ساحل
رسوب

ژئوتكنيك دريا

 8) محيط زيست و انرژى هاى 
تجديد پذير 

آلودگى هاى دريايى
حفاظت از محيط زيست دريايى

روش هاى جذب انرژى از دريا

 9) سازه هاى ساحلى 
و نزديك به ساحل

موج شكن
اسكله

10) كشتى سازى
سازه كشتى

هيدروديناميك كشتى
بازيافت كشتى

11) سازه هاى فراساحلى
سازه هاى آب هاى كم عمق

سازه هاى آب هاى عميق
لوله گذارى

عمليات دريايى

12) فناورهاى نوين
تجهيزات دريايى 

انواع مواد و كامپوزيت ها
آكوستيك دريا

الكترونيك و مخابرات دريايى
ناوگان ماهيگيرى و صنايع وابسته

كاربرد فناورى هاى نو در صنايع دريايى
صنايع دفاعى
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افزایش ظرفیت 
عظیم گسترش هرمز
 از ابتداى سال 94
گزارشکاملازپیشرفت

طرحهایتوسعهشرکتکشتیسازیعظیمگسترشهرمز

باافتتاححوضخشکدوممحققخواهدشد:



 لطفا توضیحاتی درباره سابقه آن مجموعه و 
نوع فعالیت آن ارایه فرمایید.

- شركت صنايع كشتی سازی عظیم گسترش 
هرمز )تحت نظر س��ازمان گسترش و نوسازی 
صناي��ع اي��ران( در حال حاض��ر دو فعالیت را 
راهبری می كند، اول اينكه پروژه و طرح احداث 
حوض ه��ای خش��ک و امكان��ات آن را جهت 
تكمیل س��ريعتر دنبال می كند و دوم اينكه با 
حداقل امكانات فراهم شده ار طرح، بهره برداری 

از داک تعمیرات را آغاز كرده است.
پروژه احداث حوض های خشک بندرعباس در 
ابت��دا تحت نظر ايزوايك��و در حال اجرا بود كه 
از حدود 5 س��ال قبل به دلی��ل اهمیت طرح، 
شركت كشتی س��ازی عظیم گسترش بصورت 
شركتی حقوقی عهده دار تكمیل طرح احداث 
ي��ارد تعمیرات و س��اخت كش��تی های بزرگ 

VLCC گرديد.

اين ط��رح به دو ف��از تعمیرات و فاز س��اخت 
تقسیم بندی شده است. در حال حاضر فعالیت ها 
با محور فاز تعمیرات پیگیری می ش��ود. س��ال 
آينده مرحل��ه اول فاز 1 و بدنب��ال آن مرحله 
دوم ف��از 1 انج��ام خواه��د ش��د. همانطوركه 
تابحال س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنايع 
ايران با تامین منابع مالی نش��ان داده است كه 
تكمیل اين طرح از اولويت های س��ازمان است، 
امیدواريم كه با تامین مالی كافی، فاز تعمیرات 
بموقع تمام ش��ده و ما شاهد تعمیر بزرگترين 
شناورهای كشورمان و نیز جذب بخشی از بازار 

خارجی باشیم.
  مهمترین پروژه ها و فعالیت های انجام شده 
از س�وی آن مجموعه )اعم از ساخت و تعمیر 

شناور و ...( چه مواردی بوده است ؟
- ب��ا توجه ب��ه طوالنی ش��دن ط��رح احداث 
حوض های خشک، برنامه بهره برداری از حداقل 
امكانات ايجاد شده با تائید سازمان گسترش و 
نوس��ازی صنايع ايران، هدف گذاری و در آبان 
ماه س��ال جاری بهره برداری محدود از حوض 
تعمیرات آغاز ش��د. پروژه های انجام ش��ده، در 
همین مدت كوتاه، حدود 10 شناور بوده است 
كه خوشبختانه در زمانبندی های مقرر و حتی 

در بعضی از موارد زودتر از برنامه زمانبندی اجرا 
گرديده اند. در همین مدت كوتاه توانسته ايم كه 
در عمل، با جلب رضايت مشتريان، اعتبار خوبی 
برای مجموعه ش��ركت عظیم گسترش هرمز 
فراهم آوريم كه اين را در تعداد سفارشاتی كه 
گرفته ايم می توان مشاهده كرد. خوشبختانه با 
بعضی مجموعه های بزرگ از جمله شركت ملی 
نفتكش و كشتیرانی جمهوری اسالمی در حال 

مذاكره جهت ارائه خدمات به آنها نیز هستیم.
  انج�ام ای�ن پروژه ه�ا چ�ه مزیت های�ی ) 
اش�تغال زایی، جلوگیری از خروج ارز، کس�ب 
تجرب�ه صنعت در داخ�ل و ... ( برای صنعت و 

اقتصاد کشور داشته است؟
- ظرفیت كلیه ياردهای داخلی برای تعمیرات 
شناورهای متوسط و بزرگ، چیزی حدود نصف 
تع��داد آنها می باش��د. ل��ذا ظرفیت های فعلی 
حتی جوابگوی شناورهای داخلی نیست و اين 
ش��ناورها برای تعمیرات ب��ه ياردهای خارجی 
مراجعه می كنن��د. در حال حاضر فقط از داک 
تعمیراتی شركت عظیم گسترش بهره برداری 
می ش��ود و انش��ا اهلل از ابت��دای س��ال 94 از 
داک دوم نی��ز بهره برداری خواهد ش��د. میزان 
اشتغال زايی يارد كشتی سازی عظیم گسترش 
برای فاز تعمیرات حدود 1500 نفر و در صورت 

دکتر مهدی سیف مدیرعامل شرکت عظیم گسترش 
هرمز در گفتگوی اختصاصی با مارین نیوز، گزارش 
کاملی از آخرین وضعیت طرح های توسعه ای این 
شرکت و فعالیت های صورت گرفته در آن تا حال 

حاضر، ارائه کرد.
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تامی��ن منابع مالی برای فاز س��اخت كش��تی، 
ح��دود 5000 نفر خواهد بود و طبیعی اس��ت 
به میزانی كه ما از ظرفیت های خود اس��تفاده 
می كنیم به همان میزان از خروج ارز از كش��ور 

جلوگیری خواهد شد.
 لطف�ا درب�اره وضعی�ت فعلی ی�ارد از لحاظ 
امكانات ساخت و تعمیر شناور توضیح دهید؟

- در حال حاضر بدلیل انجام نش��دن اليروبی 
حوضچ��ه آرام��ش و نی��ز بعض��ی امكان��ات و 
تجهیزات مورد نیاز، سايز كشتی های متوسط 
را امكان تعمیرات داريم و انشا اهلل با تكمیل فاز 
1 شناورهای بزرگ VLCC را پذيرش خواهیم 
كرد. ظرفیت مجموعه ياردهای داخل كش��ور 
هنوز برای س��رويس-دهی ب��ه تعمیرات كلیه 
ش��ناورها كافی نیس��ت. در حال حاضر تعداد 
زيادی از ش��ناورهای ايران��ی برای تعمیرات به 

خ��ارج از كش��ور مراجعه می كنن��د. ياردهای 
داخلی ع��الوه بر ايجاد ظرفیت های باالتر، بايد 
ب��ا انجام به موقع تعمیرات با كیفیت مناس��ب، 
عمال اين مالكین را جذب و ش��ناورهای آنها را 

در ايران تعمیر كنند.
  عل�ل حادث�ه اخی�ر آتش س�وزی و نی�ز 

پیگیری های بعدی را توضیح بفرمایید.
- تمامی مجموعه از وقوع حادثه چند وقت قبل 
بسیار متاثر هستند. اما بهر حال وقوع حوادث 
در مجموعه هايی كه كارهای سنگین و پرخطر 
انجام می دهند بی سابقه نیست، چه در ياردهای 
داخلی و چه در ياردهای خارجی. آمار حوادث، 
در ياردهای داخلی در دسترس می باشد و نیز 
چند س��ال قب��ل در حوض های خش��ک دبی 
حادثه ای به وقوع پیوست كه باعث مرگ بیش 

از 200 نفر شد.

داش��تن سیس��تم HSE و امور ايمنی از الزامات 
اولیه هر مجموعه صنعتی اس��ت كه يارد ما هم 
از اين قاعده مس��تثنی نیس��ت. جهت پذيرش 
ش��ناور، كلیه امكان��ات مورد نی��از اجرايی و نیز 
 HSE ايمنی و آتش نشانی فراهم بوده و سیستم
يارد بر كلیه كارها نظارت دارد. عوامل موثر بر اين 
حادثه و منشاء آن در دست بررسی است و نتیجه 
گزارشات كارشناسی، اين موضوع را روشن خواهد 
كرد. همچنین يارد دارای بیمه بوده و خس��ارات 
وارده را بیم��ه تامین خواهد كرد. در اين حادثه، 
عواملی خاص، بدنبال بهره برداری از آن بودند كه 
خوشبختانه علی رغم تالش و فعالیت های زياد، 

بحول و قوه الهی موفق نبودند.
 لطف�ا درباره برنامه های در دس�ت اجرا برای 

توسعه یارد، توضیح دهید. 
- همانگونه كه عرض ش��د، طرح احداث يارد 
ش��ركت كشتی سازی عظیم گس��ترش در دو 
فاز تعمیرات كش��تی و ساخت كشتی تعريف 
ش��ده است. فاز تعمیرات هم به دو مرحله اول 
و دوم تقس��یم ش��ده اس��ت. در حال حاضر با 
برنامه ريزی تامین منابع مالی، كه با س��ازمان 
گس��ترش انجام شده اس��ت، مرحله اول فاز 1 
كه ما را قادر به داک كردن ش��ناورهای بزرگ 
VLCC و VLGC خواهد كرد، در اواخر سال 94 

به اجرا در خواهد آمد.
در مرحل��ه دوم ف��از 1 با اح��داث كارگاه های 
 )GETTY( تعمیرات��ی و نی��ز اح��داث اس��كله
ظرفیت اس��می طرح در زمین��ه تعمیرات، كه 
انجام تعمیرات 24 فروند كش��تی در هر داک 
اس��ت، محقق خواهد شد. فاز 2 كال مربوط به 
ساخت كشتی های بزرگ از جمله VLCC است 
كه فعالیت های زيادی جهت تامین منابع مالی 

مورد نیاز آن در جريان است.
 مذاکرات با ش�رکت ملی نفتكش و ش�رکت 
کش�تیرانی جمهوری اس�المی جه�ت ارجاع 

شناورها برای تعمیرات، به کجا انجامید؟
- با اينك��ه مذاك��رات طوالنی شده اس��ت اما 
خوشبختانه در وضعیت مناسب تری قرارداريم. 
تعداد كشتی های سايز بزرگ اين 2 شركت در 
صورتیكه به ما اختصاص يابند بخشی از ظرفیت 
تعمیراتی م��ا را جواب خواهد داد. لذا بازاريابی 
ما نمی تواند منحصر به داخل گردد و حتما بايد 
رقابت با س��اير ياردهای خارجی را برای جذب 
ش��ناورهای بزرگ هدف گذاری كنیم. در حال 
حاضر پیش نويس تفاهمنامه همكاری برای هر 
دو ش��ركت ارسال و متعاقبا جلساتی داشته ايم 

كه امیدواريم هر چه زودتر به نتیجه برسد.
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اهمیت گردشگرى دریایی در ایران
منابع طبیعی گردش�گری یكی از فرصت هایی است که هر کش�وری با توجه به میزان دسترسی به آن می تواند به قدرت 
اقتصادی نسبی دست یابد. ایران با داشتن بیش از 5000 کیلومتر خط ساحلی و دسترسی دو سویه به دریا از پتانسیل های 

مناسبی در این زمینه برخوردار است و می تواند به یكی از قطب های گردشگری دریایی در منطقه تبدیل شود.



امروزه صنعت گردشگری با توجه به ابعاد مختلف 
س��رمايه گذاری و جذابیت بااليی كه دارد يكی از 
راه های درآمدزايی كش��ورها محسوب می شود. از 
جاذبه های طبیعی كه در جذب گردشگران داخلی 
و خارجی بسیار تاثیرگذار است می توان به دريا اشاره 
كرد. گردشگری دريايی و فعالیت های مربوط به آن 
در اغلب كشورها در صدر برنامه های گردشگری قرار 
دارد. در تعاريف بین المللی گردشگری دريايی به آن 
دسته از فعالیت هايی اطالق می شود كه وابستگی 
زي��ادی به آب دارن��د. از اين فعالیت ها می توان به 
غواصی و زيرآب��ی، ماهیگیری تفريحی، قايقرانی، 
موج سواری، شنا، كشتی كروز و بسیاری تفريحات 

ديگر از اين جنس اشاره كرد.
ايران با داشتن بیش از 5000 كیلومتر خط ساحلی 
و دسترسی دو سويه به دريا از پتانسیل های مناسبی 
در اين زمینه برخوردار است و می تواند به يكی از 
قطب های گردش��گری دريايی در منطقه تبديل 
ش��ود. با اين وجود تاكنون بهره چندانی از دريا به 
نفع گردش��گری صورت نگرفته اس��ت. دسترسی 
به دريای خزر از ش��مال و خلیج ف��ارس و دريای 
عمان از جنوب اهمیت جذب توريس��ت در حوزه 
گردشگری دريايی را بیش از پیش آشكار می كند. 
از پتانسیل های بالقوه كشور در اين حوزه می توان 
تاالب انزلی، جزاير زيبای خلیج فارس، جنگل های 
سرسبز حرا در جزيره قشم و مرجان های دريايی 
را نام برد كه با اين وجود هنوز اس��تفاده چندانی 
از آنها نشده اس��ت. يكی از داليل توس��عه نیافتن 
گردشگری دريايی در كشور احساس عدم امنیت 
مردم از تفريحات و مسافرت های دريايی و ترس از 
دريا است. اين ديدگاه ممكن است به دلیل فرسوده 
بودن زيرساخت ها، ايمن نبودن امكانات و تجهیزات 
گردش��گری دريايی و عدم فرهنگ سازی مناسب 
حاصل شده باشد. همچنین زمان سفرهای دريايی 
كه غالبا از انواع ديگر شیوه های حمل و نقل بیش تر 
است، می تواند دلیل ديگری برای عدم رغبت مردم 
به س��فرهای دريايی باش��د كه نتیجه آن محدود 
شدن مس��افرت های دريايی به ساكنان شهرهای 
ساحلی است. با تامین زيرس��اخت ها، استفاده از 
ش��ناورهای مجهز و ايمن در جابجايی مس��افران 
دريايی، بهره گیری از منابع طبیعی توريس��تی در 
جزاير، فرهنگ سازی مناسب و آشنا كردن جامعه با 
دريا و همچنین جذب سرمايه گذاری در اين حوزه 
می توان در رونق بخش��یدن به گردشگری دريايی 
و افزايش گردش��گران داخلی و خارجی گام های 

بلندی برداشت.
*  امیرحسین صفرقلی

صنعت كشتی س��ازی به عنوان يكی از صنايع 
م��ادر دارای مزيت های فراوان��ی از جمله نرخ 
اشتغالزايی مستقیم و غیر مستقیم می باشد. به 
طوريكه گفته میش��ود به ازاء هر يک نفر كه به 
طور مس��تقیم در اين صنعت شاغل می شوند، 
5 نفر در صنايع وابسته مشغول به كار خواهند 
شد. اهمیت اين موضوع برای كشورهای درحال 
توسعه كه دارای هرم سنی جوان هستند و نرخ 
بی��كاری بااليی دارند دوچن��دان خواهد بود. از 
اين��رو دولت ها در كش��ورهای مطرح در حوزه 
كشتی سازی حمايت های متنوعی از اين صنعت 
می كنن��د. در ادامه به طور خالص��ه به برخی 

حمايت های كشور هند از صنعت كشتی سازی 
اين كش��ور اشاره خواهد شد: مقامات هندی از 
گزارشی مبنی بر حمايت مالی از كشتی سازی 
و حمل ونق��ل دريايی خبر دادند كه به مالكان 
در حفظ بازار داخلی و پوش��ش ص��ادرات نیز 
كمک می كند. تخمین هزينه ی احیای ناوگان 
حمل و نقل طی 3 سال حدود 13 میلیارد دالر 
برآورد ش��ده است. با توجه به وضعیت تجارت، 
صنعت به دنبال يارانه 20 تا 30 درصدی برای 
ياردهای محلی اس��ت. وزارت حمل و نقل هند 
برای تقويت صنعت كش��تی س��ازی داخلی در 
نظر دارد تا به مالكان كش��تی پیش��نهاد دهد 
كه با تولیدكنن��دگان داخلی قرارداد ببندند. بر 
اس��اس اين طرح به ياردهای كشتی سازی 30 
درصد يارانه پرداخت می ش��ود. اي��ن يارانه در 
اقساط به ياردهای كشتی سازی دولتی و پس 
از تحوي��ل به يارد خصوصی پرداخت می ش��د. 
س��ازندگان كش��تی در حال البی كردن جهت 
تمديد اين طرح پس از س��ال 2007 هس��تند. 

به گفته ش��ركت های حمل ونقل هند نیمی از 
ناوگان حمل ونقل بیش از 20 سال از عمر آنها 
گذش��ته و در 5 سال آينده نیاز به جايگزينی و 
نوس��ازی دارند. ياردهای هند در حال رايزنی با 
ش��ركت های نفت و گاز فراساحلی هستند كه  
حمل مواد نفتی تنها با كش��تی های س��اخت 
هند و با پرچم هند صورت گیرد )مشابه قانون 
Jones در آمري��كا(. قوانین فعلی هند به گونه 
ايی است كه شركت ها ترجیح می دهند كه از 
پرچم هند بدون ذكر نام سازندگان كشتی های 

بومی استفاده كنند. 
وزارت حمل و نقل هند در طرح جديد حمايت 

از صنايع كشتی سازی كه جايگزين طرح سال 
2007 خواهد شد، نرخ يارانه بسیار پايین تری 
را پرداخت خواهد كرد. با توجه به پیش نويس 
طرح، س��ازندگان كش��تی هندی 12 درصد از 
قیم��ت كش��تی های تجاری اقیان��وس پیمای 
فروخته شده به خريداران خارجی را به صورت 
تش��ويقی از دولت دريافت خواهند كرد. يارانه 
پرداختی برای كشتی سازان داخلی در نرخ 16 
درص��د و برای خنثی ك��ردن مالیات بر ارزش 

افزوده 4 درصد ثابت نگه داشته شده است.
همانگونه كه مشخص است كشورهای فعال در 
حوزه كشتی س��ازی با درک اهمیت اين حوزه 
ب��ه حمايت از اين صنع��ت می پردازند. با توجه 
به راهكارهای  ارائه ش��ده در كشور هند جهت 
حمايت از صنعت كش��تی س��ازی اين كشور، 
نیاز اس��ت تا با اس��تفاده از تحلیل های مشابه 
راهكارهای حمايت مالی از اين صنعت در ايران 

نیز شناسايی و بررسی گردد.
*محمد نجار تبار بیشه

حمایت های مالی از صنعت کشتی سازی در کشور هنداهمیت گردشگری دریایی در ایران
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در بره��ه اي از زمان كش��ف معادن زغال س��نگ و 
چاه ه��اي نفت تحول��ي بزرگ در زندگي بش��ريت 
به ش��مار مي رفت و بش��ر با دسترسي به اين منابع 
زيرزمیني و فرآورده هاي آن توانست با شتاب به سوي 
توسعه گام بردارد. اما ديري نپايید كه موضوع تمام 
شدني بودن اين منابع به كابوسي براي جهان تبديل 
ش��د، از اين رو با توجه به مح��دود بودن انرژي هاي 
زيرزمیني اي كه قابل استحصال هستند و از طرفي 
آلودگي هاي زيست محیطي ناشي از استخراج آنها از 
آغاز فرآيند استخراج تا مراحل فرآوري، كشورها در 
صدد دستیابي به انرژي هاي نو و تجديدپذير و از همه 
مهمتر انرژي هايي با كمترين پیامدهاي منفي زيست 
محیطي برآمده اند. انرژي هايي كه سازگار با محیط 
زيست باشند و كمترين تاثیر را بر تغییرات اكولوژيكی 
بگذارند. براس��اس تحقیقات انج��ام گرفته درياها و 
اقیانوس ه��ا مي توانند در كنار انرژي خورش��یدي و 
باد منابع پايان ناپذير انرژي هاي پاک و تجديدپذير 
باشند و آينده انرژي جهان را تضمین كنند. دريا بستر 
انرژي هاي متنوعي اس��ت كه بشر تا به امروز موفق 
به كش��ف آن شده اس��ت كه از بین آنها مي توان به 
انرژي امواج، جز و مد، جريانات دريايي، انرژي ناشي 

از اختالف گرمايي و اختالف چگالي اشاره كرد.
انرژی امواج و انرژی جزر و مد را می توان مهم ترين 
زير مجموعه های انرژی های دريايی به ش��مار آورد. 
ام��واج در اثر انتق��ال انرژی از باد ب��ه دريا به وجود 
می آيند. میزان اين انتقال انرژی بستگی به سرعت 
باد و نیز به مسافتی دارد كه در طول آن باد با سطح 
آب در فعل و انفعال بوده است. موج ها به خاطر جرم 
آبی كه نسبت به سطح متوسط دريا جابه جا شده، 
انرژی پتانس��یل و به خاطر سرعت ذرات آب، انرژی 
جنبشی را با خود حمل می كنند. در بسیاري از موارد 
انرژی ذخیره شده از طريق اصطكاک و اغتشاش و با 

شدتی كه بستگی به ويژگی امواج و عمق آب دارد، از 
بین مي روند اما امواج بزرگ در آب های عمیق، انرژی 
خود را باكندی بسیار از دست می دهند، در بسیاري 
از موارد منش��ا اي��ن امواج بادهای محل��ی و توفان 
هايی اس��ت كه روزها قبل در دوردست اتفاق افتاده 
اند. امواج توس��ط ارتفاع، طول موج و دوره تناوبشان 
مشخص می ش��وند. قدرت امواج معموالً بر حسب 
كیلووات بر متر بیان می شود كه نمايانگر شدت انتقال 
يا عبور انرژی از يک خط فرضی به طول يک متر و 
موازی با جبهه موج است. امروزه فناوری تولید انرژی 
از موج اقیانوس ها وجود دارد، به طوری كه اختراعات 
بس��یاري در اين زمینه به ثبت رسیده است كه به 
سه روش اصلی استفاده از كانالی به شكل مخروط 
ناقص،اس��تفاده از حركت عمومی ام��واج اقیانوس 
توسط مكانیزم های گوناگون و استفاده از يک ستون 
نوسانی آب می توان اشاره كرد.  جزر و مد دريا در اثر 
جاذبه ماه و خورشید به هنگام گردش زمین به وجود 
می آيد. نیروی جاذبه ماه باعث ايجاد برآمدگی در آب 
ها شده و به علت گردش وضعی زمین اين برآمدگی 
به سمت غرب جريان پیدا می كند، در نتیجه موج 
هايی با دوره 12ساعت و 25 دقیقه ايجاد می شود كه 
دامنه نوسان آنها در اقیانوس های بزرگ در حدود 5 
متر است. اثر نیروی جاذبه خورشید نیز مشابه ولی 
ضعیف تر اس��ت و هر 12 ساعت يک مرتبه ظاهر 
میشود. به اين ترتیب جزر و مد به صورت منظم رخ 
می دهد. بیش��ترين دامنه جزر و مد زمانی به وجود 
می آيد كه ماه و خورش��ید در يک راستا قرار گرفته 
باشند.  هنگامی كه امواج جزر و مدی به سواحل و 
فالت قاره می رسند، دامنه آنها می تواند در اثر هجوم 
آب، قیفی ش��دن آبراه و ايجاد رزنانس به طور قابل 
مالحظ��ه ای افزايش يابد. مثالً دامنه جزر و مد در 
نقاط مناس��بی از كانادا به بیش از 10 مترمی رسد. 

ب��ه رغم پیچیدگی خاصی كه در م��ورد جزر و مد 
وجود دارد پیش بینی و محاس��به دقیق آن در هر 
محل ممكن است.  استحصال انرژی از جزر و مد در 
نقاطی عملی است كه انرژی زيادی به صورت جزر و 
مدهای بزرگ در آنها متمركز شده باشد و به عالوه 
جغرافیای محل نیز برای احداث نیرگاه جزر و مدی 
سايت مناسبی فراهم كرده باشد. چنین مكان هايی 
در همه جا يافت نمی شوند اما تا به حال تعداد نسبتاً 
زيادی شناسايی شده اند.  نخستین و بزرگ ترين 
نیروگاه جز و مد در الرانس فرانس��ه تأسیس شده 
ك��ه جنبه تجاری نیز دارد. به غیر ازآن، نیروگاه 20 
مگاواتی آناپولیس در كانادا، نیروگاه آزمايشی 400 
كیلوواتی كیسالياگوبا در شوروی سابق و نیروگاه 3/2 
مگاواتی جیانگزيا در چین را می توان نام برد. انرژی 
جريانات دريايی نیز يكي ديگر از راه هاي استحصال 
انرژي است كه نسبت به ساير منابع انرژي دريايی 
جديدتر است و تنها چند مورد از توربین هاي آن در 
اروپا ساخته شده است و هنوز به شكل فراگیر مورد 
استفاده قرار نگرفته است. اين فناوری بسیار شبیه 
توربین های بادی كار می كند و از جريان سیال آب 
جهت چرخاندن پره های بزرگ استفاده می نمايد. 
می توان اين فناوری را در مناطقی كه سرعت جريان 
جزرومدی باال اس��ت نصب كرد. در كشور ما نیز به 
علت وج��ود تنگه ها و خوره��ای دارای جريانات با 
س��رعت قابل توجه، احتمال امكان استفاده از اين 
فناوری وجود دارد. نیروگاه هاي اختالف گرمايی نیز 
با بهره برداری از اختالف دمای میان سطح و عمق 
اقیانوس يک سیكل حرارتی باد و چشمه عظیم گرم 
و سرد تش��كیل می دهند و با بكارگیري تجهیزات 
ويژه اي با اس��تفاده از ايجاد بخار و تقطیر از اين راه 
می توان انرژی مكانیكی و در نهايت انرژی الكتريكی 
تولید كرد. از اختالف چگالی و اليه بندی شدن آب 
درياها و اقیانوس ها نیز می توان با ايجاد اختالف فشار 
برای تولید الكتريسیته استفاده كرد. نتايج تحقیقات 
حاكي از آن اس��ت كه در كشور ما بیشترين مقدار 
انرژي هاي دريايي در محدوده انتهاي جنوب غربي 
جزيره قشم در خلیج فارس، منطقه اي بین جاسک 
و چابهار و منطقه ويژه به نام خورموس��ی در استان 
بوش��هر وجود دارد. در پايان بايد بر اين نكته تاكید 
كنی��م در روزگاري كه جهان در پي كش��ف منابع 
جديد براي انرژي هاي پاک و تمام نشدني است ما 
نیز بايد با به خدمت گرفتن متخصصان و بكارگیري 
فناوري ه��اي روز دنیا از قابلیت هاي اس��تراتژيكي 

كشورمان نهايت استفاده را ببريم.
سیدمحمد سیدکریمی

انرژى هاى دریایی منابعی تمام نشدنی و پاک
Marine Engineering
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قرار داد تعمیرات اساس��ی موتورهای اصلی، ژنراتورها، تجهیزات اليروبی و 
تجهیزات برقی شناور اليروب ذوالفقار فیمابین سازمان بنادر و دريانوردی 
استان هرمزگان و شركت كشتی سازی و صنايع فراساحلی دلفین به امضا 
رسید. اين قرار داد شامل تعمیرات و تامین تجهیزات بوده و مدت اجرای آن 
6 ماه پیش بینی شده است. شركت كشتی سازی و صنايع فراساحل دلفین 
پیش از اين نیز پروژه تعمیرات كلی موتورهای اصلی و ژنراتورهای شناور 
اليروب خزر را برای سازمان بنادر و دريانوردی بندر امیرآباد به اتمام رسانده 
و هم اكنون پروژه های تعمیرات زيرآبی و جانبی ش��ناور ناجی 5 در بندر 
چابهار و اورهال 6 عدد موتور ام تی يو مدل 2000 دريايی متعلق به شركت 

پیرا حفاری ايران را در حال اجرا دارد.

شرکت کشتی سازى و صنایع فراساحلی دلفین
تعمیرات دوره اى و اساسی

موتورهاى اصلی و تجهیزات برقی شناور ذوالفقار

مدير فنی و عملیات ناوگان شركت ملی نفتكش با بیان اين كه دزدان دريايی 
از سال 2008 تاكنون 70 حمله به نفتكش های ايرانی انجام داده اند، گفت: 
خوشبختانه همه اين حمالت ناموفق بوده است. اكبر جبل عاملی با بیان 
اين كه كمترين میزان حمالت دزدان دريايی به نفتكش های ايرانی مربوط 
به س��ال 2013 با چهار مورد و بیش��ترين آن مربوط به سال 2011 با 23 
مورد حمله بوده است، اظهار كرد:  تعداد حمله دزدان دريايی به كشتی های 
شركت ملی نفتكش در سال 2014 نسبت به سال 2013 حدود 15 درصد 
رشد داشت. وی تصريح كرد: سال گذشته 10 مورد حمله به كشتی های 
شركت ملی نفتكش صورت گرفت كه اين حمالت نیز با تدابیر اتخاذ شده 
و همچنی��ن حضور به موقع ناوگروه نیروی دريايی ارتش بدون هیچ گونه 
آسیبی دفع شد. وی با بیان اين كه از ابتدای سال جاری میالدی سه مورد 
حمله  ناموفق به كشتی های اين شركت صورت گرفت كه اين میزان حمله، 
آن هم ظرف يک ماه بی-سابقه بوده به اقدامات انجام شده برای مقابله با 
دزدان دريايی اشاره كرد و گفت:  عالوه بر دستورالعمل هايی كه برای خدمه 
در زمان عبور از مناطق پرخطر تدوين شده است، تشكیل كمیته اضطراری 
و كمیته امنیت، نصب اليه های س��یم خاردار در اطرف كشتی ها، آموزش 
خدمه، افزايش مدت زمان نگهبانی در پل فرماندهی، ارتباط مستمر خدمه و 
فرمانده كشتی با افسر امنیت ناوگان شركت از زمان ورود به منطقه پرخطر 

تا عبور از آن از جمله اقداماتی بوده كه در دستور كار قرار گرفته است.

شرکت ملی نفتکش ایران
۷۰ حمله ناموفق دزدان دریایی به نفتکش هاى ایرانی در ۶ سال اخیر

شركت تايدواتر خاورمیانه به عنوان يكی از برندهای برتر ايران در كنفرانس 
بین المللی استراتژی برند انتخاب شد. اولین كنفرانس بین المللی استراتژی 
برند در دو روز و با مش��اركت بیش از 193 ش��ركت، سازمان و نهاد، بیش 
از 60 عضو هیات علمی و با حضور بیش از 1100 نفراز س��فرا و كارداران 
اقتصادی كشورهای مختلف و انجمن های دوستی ايران با ساير كشورها و 
همچنین مديران سازمان ها و نهادهای مختلف كشور و با همراهی معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زيست خانم دكتر ابتكار و نمايندگان 
ح��وزه علمیه قم و مقامات دولتی ديگر و همچنی��ن با برگزاری 9 كارگاه 

تخصصی بین المللی در 4 روز عصر روز جمعه به كار خود پايان داد.

تایدواتر خاورمیانه
تایدواتر در جمع برندهاى برتر ایران قرار گرفت

ناخدا قلیزاده مدير مجتمع صنايع دريايي شهید تمجیدي در جريان بازديد 
مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی از صنايع دريايی ش��هید تمجیدی، 
از توس��عه حوزه فعالیت اين مجموعه از كشتي سازي نظامي به تجاري و 
گردش��گري خب��ر داد. قلیزاده اف��زود: آمادگي خود را ب��راي همكاري در 
زمینه های طراحی، س��اخت و تعمیر شناورها و اسكله های دريايی بهمراه 
ارائه خدمات فني-مهندسي اعالم نموده و پیشنهاد می-كنیم سال آينده 
همايش توسعه سرمايه گذاری دريايی در كشورهاي حاشیه درياي خزر را 
در منطقه آزاد انزلی برگزار كنیم. مجتمع كشتي سازی شهید تمجیدی از 
سال 1375 و با دستور مقام معظم رهبري در بندر انزلي به منظور طراحي و 
ساخت كشتي و شناورهاي دريايي نظامي و تجاري شروع به فعالیت نموده 
كه فعالیت های ارزشمند در حوزه ساخت شناورهاي دريايي داشته است كه 
طراحي و ساخت ناوشكن جماران دو و ناوچه كالس پیكان در اين مجموعه 

از مهمترين افتخارات آن است.

مجتمع صنایع دریایي شهید تمجیدي
توسعه فعالیت هاى صنایع دریایی شهید تمجیدى

از نظامی به تجارى و گردشگرى

مديرعامل ش��ركت نفت خزر از توان ايران برای ساخت دومین سكوی نیمه 
شناور حفاری در آب های عمیق دريای خزر خبر داد و گفت: حفاری چاه دوم 
اكتشافی در خزر به خوبی در حال پیشرفت است. علی اصولی با بیان اين كه هر 
زمان اراده كنیم می توانیم نمونه ديگری از سكوی نیمه شناور ايران - امیركبیر 
را بسازيم، افزود: اكنون برای تعمیر و نگهداری اين سكو نیازی به خارج از كشور 
نداريم و با وجود هزينه های سنگین بهره برداری و نگهداری از چنین مجموعه 
بزرگی كار به خوبی ادامه دارد. وی با اش��اره به همراهی شركت نفت خزر با 
مجموعه شركت هايی كه برای ساخت داخلی 10 گروه خانواده كاال و تجهیزات 
صنعت نفت همكاری دارند، گفت: درخواست كاالی نفت خزر محدود و خاص 
است و صرفه-جويی در هر كدام از اين كاالها و تجهیزات، صرفه جويی مالی و 
زمانی قابل توجهی را در بر دارد و خیال نیروها برای ادامه كار راحت می شود. 
وی با يادآوری اين كه در مرحله اول اكتشاف در میدان سردار جنگل ريسک 
نكرده و تجهیزات مورد نیاز را از خارج كشور تامین كرديم، اظهار كرد: با توجه 
به تجربیات حاصل ش��ده و اعتمادی كه در مورد تامین تجهیزات در داخل 
كشور به وجود آمد، در چاه دوم ريسک كرديم و با توجه به نتايج خوبی كه 

گرفتیم كار را با استفاده از توان داخلی ادامه خواهیم داد.

شرکت نفت خزر
توان ایران براى ساخت دومین سکوى نیمه شناور حفارى در 

آب هاى عمیق

شركت فنی مهندسی صنعت دريايی فن آوران سیراف موفق به دريافت نشان و 
استاندارد بین المللي تضمین كیفیت خدمات درحوزه تجهیزات ناوبری SQA از 
اتحاديه اروپا و دربخش ملی تنديس طاليی نوآوری در طراحی و تولید گرديد. 
دريافت اين جوايز تأيید كننده برتری، كیفیت، اصالت، مرغوبیت كاال، خدمات و 
بیان قابلیت رقابت و نیز برابری آنها با ديگر خدمات يا محصوالت خارجی مشابه 
خود می باش��د. اين همايش در روز دوش��نبه 8 دی ماه سال 1393 در مركز 

همايش های بین المللي صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران برگزار گرديد.

شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی فن آوران سیراف
دریافت نشان بین الملی تضمین کیفیت

خدمات درحوزه تجهیزات ناوبرى

اخبار شرکت ها
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طوفان نیروهاى دریایی ارتش و سپاه
 در ماه هاى اخیر

ازرزمایشمحمدرسولاهلل)ص(ارتشتارزمایشپیامبراعظم)ص(سپاه



فاز تاکتیكی ناوگان دريايـی ارتش در مدار 10 
درجه

در دومین روز رزمايش بزرگ محمد رسول اهلل )ص( 
ارتش و همزمان با تک گسترده يگان های نیروی 
زمینی و بكارگیری موفق دستاوردهای خودكفايی 
بومی ش��ده، ناوگان دريايی نیز با انجام عملیات و 
تمرينات مختلف تخصصی در دريای عمان تا مدار 
10درجه شمالی، وارد فاز تاكتیكی شد. همچنین 
قرارگاه پدافند هوايی نیز با اس��تفاده از دو قرارگاه 
اصل��ی و تاكتیكی و برقراری ارتب��اط امن و چند 
اليه و مقابله با ايجاد اختالل الكترونیكی دشمن، 
يگان های رزمی زمینی و دريايی حاضر در منطقه 

را پشتیبانی كرد.

انجام عملیات شناسـايی و اطالعاتی دشـمن 
توسـط ناوگروه سـی و دوم نیـروی دريايی 

ارتش
در سومین روز رزمايش، ناوگروه سی و دوم نیروی 
دريايی ارتش، متش��كل از ناو پشتیبانی بوشهر و 
ناوش��كن جماران كه در آب های آزاد حضور يافته 

بودن��د؛ به عن��وان يگان های حاض��ر در رزمايش 
نسبت به انجام عملیات شناسايی و ترتیب نیروی 

الكترونیكی و اطالعاتی دشمن اقدام كردند.
استفاده از سامانه شنود دريايی در رزمايش ارتش

هواپیمای P3F ارتش در نخستین روز رزمايش، از 
تنگه هرمز تا دريای عمان پرواز كرد و به شناسايی 
شناورهای س��طحی و زير سطحی پرداخت تا به 
يگان های نیروی دريايی اطالعات الزم را ارس��ال 
كند. هواپیم��ای پی تری اف، هواپیمای گش��ت 
شناسايی اس��ت كه ماموريت كشف و شناسايی 
زيردريايی، گشت دريايی و پشتیبانی الكترونیكی 

ساير هواپیماها و جنگنده ها را برعهده دارد.
بر اس��اس اعالم نیروی هواي��ی ارتش جمهوری 
اسالمی ايران برای نخستین بار سامانه شنود اين 
هواپیما در رزمايش محمد رس��ول اهلل)ص( ارتش 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. اي��ن هواپیما، يكی از 
هواپیماهای راهبردی شناسايی نیروی هوايی ارتش 
با نام P3F يا اوريون است. مأموريت هايی كه خلبانان 
و كادر پروازی و شناس��ايی در اين هواپیما انجام 
می دهند، بیشتر معطوف به شناورهای سطحی و 

زيرسطحی در درياست.
هواپیمای P3F س��ه مأموريت كشف و شناسايی 
زيردريايی، گشت دريايی و پشتیبانی الكترونیكی 
س��اير هواپیماها و جنگنده ها را بر عهده دارد. به 
تعبیر س��اده تر اين هواپیم��ا متخصص جنگ با 
زيردريايی است و اين جنگ ضد زيردريايی، از ساير 

ماموريت های هواپیمای P3F متمايز است.
برای شناسايی و انهدام زيردريايی ها، ابتدا مناطقی 
كه مش��كوک به حضور زيردريايی اس��ت توسط 
نیروه��ای حاضر در منطقه به پس��ت فرماندهی 
پايگاه هوايی اطالع داده می شود، سپس هواپیمای 
P3F به پرواز درآمده و با استفاده از سیستم ايجاد 

میدان مغناطیسی، مناطقی كه ممكن است يک 
شیء فلزی زير آب وجود داشته باشد را شناسايی 
می كند. اين شیء امكان دارد يک زيردريايی، قايق 
و كشتی غرق شده يا هر چیز فلزی ديگری باشد 
كه برای شناسايی دقیق آن در مرحله بعد از سامانه 

»سنودوی« استفاده می شود.
سامانه سونودوی يا گوی شناور از درون هواپیما به 
داخل آب و منطقه مشكوک پرتاب می شود، يک 

رزمایشمحمدرسولاهلل)ص(ارتش
رزمایش بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح روز پنجشنبه 4 دی با اعالم رمز " یا محمد رسول اهلل)ص(" از قرارگاه فرماندهی ذوالفقار توسط فرمانده 
رزمایش، امیر سرتیپ سید عبدالرحیم موسوی؛ در جنوب کشور و آب های دریای عمان آغاز شد. این رزمایش که با شعار "نمایش اقتدار و صلح و دوستی 
پایدار در س�ایه وحدت اس�المی و منطقه ای" آغاز شده بود به مدت شش روز در منطقه ای به وسعت 2 میلیون و 200 هزار کیلومتر مربع برگزار شد. در 
مرحله اول رزمایش، یگان های مختلف زمینی، جنگنده های هوایی و سامانه های پدافندی در جنوب شرق کشور مستقر شدند و همزمان با آغاز رزمایش 
نیروی زمینی، یگان های عملیاتی نیروی دریایی ارتش با انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی و یگان های موشكی ساحل به دریا در بخش هایی از منطقه 

رزمایش، موضع عملیاتی به خود گرفتند.
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میكروف��ن از آن به طول ح��دود 60 پا داخل آب 
ش��ده و تمام صداهای اطراف را ضبط و همزمان 
ب��رای هواپیما ارس��ال می كن��د. متخصصین در 
داخل هواپیما، صداهای مختلف كه ممكن است 
حتی صدای ماهی ها هم در آن وجود داشته باشد 
را در دس��تگاه های مخص��وص آنالیز ك��رده و در 
صورت اطمینان از وجود صدای موتور زيردريايی، 
مختص��ات آن از قبیل طول و عرض جغرافیايی و 
عمق آن را به دست می آورند و در نهايت موشک 
 P3F و اژدر مخصوص انهدام زيردريايی از هواپیمای
شلیک می ش��ود. قابلیت های فراوان سامانه های 
الكترونیكی، راداری و شنود هواپیمای P3F از ديگر 
وجوه تمايز آن با ساير هواپیماهای هم كالس خود 
است. وجود راديوهای VHF و UHF بسیار قوی كه 
توانايی ارسال داده را در مسافت های بسیار طوالنی 
دارد، از ديگر مزيت های مهم اين هواپیماست كه با 
همت متخصصان جهاد و خودكفايی نیروی هوايی 
ارت��ش از حالت آنالوگ به ديجیتال تبديل ش��ده 
است. اين هواپیما به دلیل مدت زمان زياد پرواز از 
يک سامانه ناوبری كامالً مستقل استفاده می كند، 
اين استقالل سیستم ناوبری بدين معنی است كه 
در طول پرواز از رادارهای زمینی استفاده نمی كند 
و خود به تنهايی می تواند كلیه مسیرها و موقعیت ها 
را شناسايی و به تمام نقاط كره زمین پرواز كند. از 
وجوه ديگر تمايز اين هواپیما، وجود دوربین های 
عكسبرداری بسیار قوی با قدرت زوم پنج كیلومتر 
است كه قابلیت عكسبرداری و شناسايی در تمام 

نقاط خشكی و دريا را دارد.

آزمايش عملیاتی زيردريايی فاتح
زيردرياي��ی فاتح برای اولین ب��ار در اين رزمايش 
توسط نیروی دريايی آزمايش شد. زير دريايی فاتح 
نسل جديد زير دريايی های ايران است كه توسط 
سازمان جهاد خودكفايی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران س��اخته ش��ده اما تا قبل از اين رزمايش به 

صورت رسمی مورد بهره برداری قرار نگرفته بود.

سامانه جديد »مین شكار« نیروی دريايی ارتش 
عملیاتی شد

در چهارمین روز از رزمايش محمد رسول اهلل )ص(، 
ب��ه منظور جلوگیری از نفوذ دش��من به آب های 
س��احلی، يگان های پروازی، شناورهای سطحی، 
قايق های تندرو، زيردريايی های س��نگین كالس 
طارق و ش��ناورهای بومی و بهینه ش��ده به انجام 
عملیات مین ريزی پدافندی در گس��تره دريايی 

عمان و منطقه رزمايش پرداختند.
همچنین در پی مین ري��زی نیروهای مهاجم در 
راس��تای آسیب رس��اندن به خطوط مواصالتی و 

محل عبور و مرور شناورهای خودی، نیروی دريايی 
ارتش به منظور تامین امنیت كشتی های تجاری و 
نفتكش و باز نگه داشتن اين خطوط با بهره گیری 
از بالگردهای RH به انجام عملیات مین روبی اقدام 
كرد. در همین راستا سامانه جديد مین شكار تلفیقی 
نیروی دريايی ارتش با حضور امیر دريادار حبیب اهلل 

سیاری فرمانده اين نیرو رونمايی شد.
س��ال گذشته اولین مین ش��كار نیروی دريايی با 
حضور امیر سرلشكر عطاءاهلل صالحی فرمانده كل 
ارتش عملیاتی شده بود. اين سامانه كه توسط يک 
فروند بالگرد RH كشیده می شود، می تواند با ايجاد 
امواج الكترومغناطیس چاشنی مین های دريايی را 
فعال و آنها را منفجر كند اما در اين رزمايش سامانه 
جديد صوتی نیز به اين سامانه اضافه شد كه با ايجاد 
صوت در زير آب مین های دريايی با چاشنی های 

صوتی را منفجر می كند.
اين برای اولین بار است كه اين دو سامانه با تلفیق 
يكديگر عملیاتی می شوند كه البته توانايی استفاده 
جداگانه از آنها نیز وجود دارد. اين سامانه مین شكار 
برای انهدام مین های هوشمند كف خواب استفاده 
می شود كه اين مین ها در دنیا كاربرد زيادی دارند. 
ايمنی و س��رعت باال )در حدود 20 نات( از جمله 
ويژگی های اين سامانه مین شكار است و با توجه به 
توانايی سوخت گیری بالگرد RH می تواند در حدود 
10 س��اعت به صورت پیوسته اين عملیات انجام 
شده و محوطه وسیعی مورد پاكسازی قرار گیرد. 
به نقل از يكی از فرماندهان ارش��د نیروی دريايی 
ارتش اين سامانه كاماًل بومی بوده و هیچ الگوگیری 
خارجی و آموزش قبلی در رابطه با آن وجود نداشته 
است. همچنین امیر دريادار سیاری فرمانده نیروی 
دريايی به كارگیری اين سامانه را ارتقاء دهنده توان 
اين نیرو در پاكسازی آب ها از آلودگی به مین عنوان 
كرد و اظهار داش��ت: امروز ديگر همه می دانند ما 

تواناي��ی ايجاد امنیت را در منطق��ه داريم و آماده 
انجام تمرين های مش��ترک دريايی با كشورهای 
منطقه هستیم چون مطمئنیم همین كشورها برای 

برقراری امنیت در منطقه كافی هستند.
ترک محدوده رزمايش ناوشكن های فرامنطقه 

ای پس از اخطار نیروی دريايی ارتش
امی��ر دريادار 'حبیب اهلل س��یاری' در چهارمین از 
روز رزمايش محمد رس��ول اهلل )ص( خبر داد: در 
روزهای گذشته دو ناوشكن متعلق به كشورهای 
فرامنطقه ای در دو محدوده از رزمايش حاضر شدند. 
وی افزود: به اين دو ناوشكن اخطار مجدد داديم و 
آنها را وادار كرديم كه منطقه را ترک كنند كه به 
دنبال اين درخواست ناوشكن های مزبور منطقه را 

ترک كردند و ما رزمايش را به خوبی انجام داديم.
فرمانده نیروی دريايی ارتش جمهوری اس��المی 
ايران تاكید كرد: ما پیش از اين اخطار داده بوديم 
كه به خاطر مس��ائل ايمنی هیچ كشوری و هیچ 
طرفی نبايد در منطقه رزمايش حضور داشته باشد. 
دريادار س��یاری با بیان اينك��ه در همان روزهای 
نخست بسیاری از كشورها به اخطار ما توجه كردند، 
گفت: اين دو ناو در دو منطقه متفاوت وارد محدوده 
رزمايش محمد رس��ول اهلل )ص( شدند كه پس از 

اخطار مجدد از منطقه بیرون رفتند.

تقديـر 212 نماينده مجلـس از برگزاری موفق 
رزمايش بزرگ محمد رسول اهلل)ص( ارتش

212 نف��ر از نماين��دگان مجلس ط��ی نامه ای از 
برگزاری موفق رزمايش بزرگ محمد رس��ول اهلل 

تقدير و تشكر كردند.
ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اس��المی پیش از پايان جلس��ه علنی صبح امروز 
مجلس اعالم كرد 212 نفر از نمايندگان مجلس 
طی نام��ه ای از برگزاری رزماي��ش برزگ محمد 

رسول اهلل تقدير و تشكر كردند.
وی گفت: نمايندگان امضا كننده اين نامه با اشاره 
به برگزاری مشترک اين رزمايش با حضور نیروهای 
زمین��ی، هوايی، دريايی و  ق��رارگاه پدافند هوايی 
خاتم االنبیا)ص( در مساحتی به طول دو میلیون 
و 200 هزار كیلومتر مربع در منطقه ش��رق تنگه 
هرمز تا مدار 10 درجه اقیانوس هند، اعالم كردند 
اين رزمايش نوعی حركت نظامی متكی بر شیوه ها 
و فنآوری روز با اس��تفاده از موشک های كروز، نور، 
قادر و ديگر موش��ک های دوربرد س��احل به دريا، 
هوا به سطح، هوا به هوا و نیز استفاده از تجهیزات 
كارآمد و به روز و انواع س��الح های نوين پدافندی 
قرارگاه پدافند هوايی حضرت خاتم)ص( بود كه اقتدار 
ايران اسالمی را به رخ دشمنان كشید و پیام صلح و 

دوستی را به كشورهای دوست ابالغ كرد.
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نهمین  رزمایش  پیامبر اعظم  )ص(

نهمین رزمايش بزرگ پیامبر اعظم )ص( س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه 
6 اسفند، با مشاركت رزمندگان قرارگاه دريايی 
خاتم االنبیاء )ص( 2 وابس��ته به نیروی دريايی 
س��پاه، در جزيره الرک در شرق جزيره قشم و 
در مدخ��ل ورودی تنگ��ه هرمز با رمز يا محمد 
رس��ول اهلل )ص( آغاز و در روز جمعه 8 اس��فند 
خاتمه يافت. وسعت اين رزمايش از تنگه هرمز 

تا منتهی الیه خلیج فارس اعالم شد.

مین ريزی ده ها قايق تندرو در تنگه هرمز
در مرحله نخست، ابتدا يگان های نیروی دريايی 
به اجرای عملیات پرداختند. در اين مرحله حدود 
30 فرون��د قايق های تن��درو و تهاجمی نیروی 
دريايی سپاه اقدام به انجام عملیات مین ريزی در 
محدوده تنگه هرمز كردند. فرمانده نیروی دريايی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی دراينباره گفت: در 
كل جغرافیای خلیج فارس متكی به عنصر كانال 
هستیم و 19 كانال دراين محدوده وجود دارد كه 
اگر آن ها مس��دود شود هیچ ترددی ازسوی هیچ 

شناوری دراين منطقه انجام نمی شود.
دريادار فدوی توضیح داد: موضوع مین ريزی های 

دريايی يكی از نگرانی های دشمنان نظام اسالمی 
ب��ه وي��ژه آمريكايی ها اس��ت، چرا ك��ه آن ها در 
جنگ های گذش��ته خود از اين مین های دريايی 
ضربات فراوانی را دريافت كرده اند. وی گفت: امروز 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با لطف خداوند 
سبحان و توان متخصصان داخلی، پیشرفته ترين 
ان��واع مین های دريايی را ب��رای مقابله با هر نوع 
تحركی ازسوی شناورهای سبک و سنگین دريايی 

دشمنان نظام اسالمی دراختیار دارد.

انهدام ماکت دوسوم ناو هواپیمابر آمريكا
در ادامه برگزاری رزمايش بزرگ پیامبر اعظم 9، 
ماكت دوس��وم ناو هواپیمابر آمريكايی كه توسط 
نیروی دريايی سپاه ساخته شده بود مورد اصابت 
صدها راكت و ده ها فروند موشک از جمله موشک 

ساحل به دريای غدير قرار گرفت و منهدم شد.

اين ماکت که در ابعادی واقعی ساخته شده 
بود، توسط ده ها فروند شناور تندرو مورد 

اصابت قرار گرفت.
دري��ادار فدوی ارديبهش��ت ماه س��ال ج��اری از 
شبیه سازی ناو هواپیمابر آمريكايی برای انهدام و 

تصرف آن در ابعاد واقعی 202 متری خبر داده بود. 
وی پیش از اين با تاكید بر اينكه »امروز آمريكايی ها 
و همه دنیا می دانند يكی از اهداف عملیاتی ما، از 
بین بردن نیروی دريايی آمريكاست«، گفته بود: 

انهدام ناو آمريكايی 50 ثانیه طول می كشد.

تحويـل موشـک کـروز غديـر بـا بـرد ۳00 
کیلومتر

فرمان��ده نیروی دريايی س��پاه در جريان نهمین 
رزمايش پیامبر اعظم)ص( خبر داد: موشک كروز 
غدير با برد 300 كیلومتر تحويل نیروی دريايی 
سپاه می شود. وی اضافه كرد: برد موشک های ما به 
جنوبی ترين مكان آبهای منطقه می رسد و اهداف 
متحرک را از پسابندر تا شمال خلیج فارس مورد 

هدف قرار می دهیم.

انهدام پهبادهای دشمن فرضی
در آغاز مرحله دوم رزمايش سپاه، پهپادهای دشمن 
فرضی توسط شناورهای نیروی دريايی سپاه مورد 
هدف ق��رار گرفته و مهندم ش��دند. اين پهپادها 
توسط موشک های دوش پرتاب میثاق و توپ های 

نصب شده روی قايق های تندرو منهدم شدند.
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رژه 500 شناور تندرو
500 فروند از قايق های تندرو و تهاجمی سپاه در 
مرحله نخست اجرا و برگزاری رزمايش مشترک 
پیامبر اعظم)ص( ب��ا يک آرايش و صورت بندی 
منحصر به فرد از مقابل جايگاه ويژه برگزاری اين 

رزمايش رژه رفتند.
اين قايق های تندرو و تهاجمی كه با پیشرفته ترين 
تسلیحات نظامی تجهیز شده بودند با رژه خود 
از مقابل جاي��گاه، گوش��ه ای از توانمندی های 
پاسداران انقالب اسالمی را در حفاظت از منافع 
كشور در يكی از مهم ترين تنگه های راهبردی 
دنیا و منطقه خلیج ف��ارس در معرض نمايش 

جهانیان قرار دادند.
از ويژگی های اين قايق های تندرو و تهاجمی سپاه، 
دارا ب��ودن رادارهای دريايی، س��امانه الكترونیكی 
پیش��رفته ارتباطی، موش��ک های كروز با برد 25 
كیلومت��ر، موش��ک های میانبرد و ضد كش��تی، 
اژدرهای كالیبر متوس��ط و بزرگ و قابلیت حمل 
مین های دريايی در كنار ساير تسلیحات سنتی اين 
شناورها يعنی تیربارهای نیمه سنگین، راكت اندازها 

و موشک های دوش پرتاب سطح به هوا است.

پايـان رزمايش پیامبـر اعظـم)ص( 9 با به 
کارگیری يک سالح جديد راهبردی

نهمین رزمايش بزرگ پیامبر اعظم)ص( س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی با به كارگیری يک سالح 

جديد راهبردی پايان يافت.
دريادار پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دريايی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به سوالی 
پیرام��ون قابلیت ها و توانمندی های اين س��الح 
جديد صرفا به گفتن اين جمله اكتفا كرد: "ورود 
اين سالح جديد نقش بسیار تعیین كننده ای در 

افزايش قدرت دريايی ما برای مقابله با تهديدات 
علیه انقالب اس��المی و به طور مشخص شیطان 

بزرگ آمريكا دارد."

قدردانی سپاه از اصحاب رسانه
مسئول روابط عمومی كل سپاه از اهتمام و تالش 
اصحاب رس��انه به ويژه رس��انه ملی در پوشش 
خب��ری رزمايش پیامبر اعظ��م )ص( 9 قدردانی 

و تش��كر كرد. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
ش��ريف مس��ئول روابط عمومی كل س��پاه در 
سخنانی از اهتمام و تالش اصحاب رسانه به ويژه 
رسانه ملی كه با رويكرد و اقدامی تحسین برانگیز 
و افتخارآمیز، نهمین رزمايش پیامبر اعظم )ص( 
را به جامعه و افكار عمومی اطالع رس��انی كردند، 

قدردانی و تشكر كرد.
سردار شريف با اشاره به ابعاد تالش اصحاب رسانه 
در فرايند پوش��ش خبری رزمايش پیامبر اعظم 
)ص( س��پاه، افزود: بازتاب گسترده اين رزمايش 
بزرگ و اقتدارآمیز در رسانه های جهان، از جمله 
در رسانه  های وابسته به بلوک سلطه و صهیونیسم 
كه با حیرت و در مواردی تحسین و شیطنت و نیز 
نگاه های جهت دار روبرو شد مرهون تالشی است 
كه با همت خبرنگاران و تصويربرداران رسانه های 
كش��ور، با نگاهی مل��ی، موجبات غ��رور ملی و 
خوش��حالی ملت اي��ران و همچنین عالقمندان 
به انقالب و نظام اس��المی در فراس��وی مرزهای 

جمهوری اسالمی ايران را رقم زد.
مس��ئول روابط عمومی كل س��پاه تصريح كرد: 
ترديدی نیس��ت كه برگزاری اين رزمايش بزرگ 
كه با همت بلند اصحاب رس��انه، اقتدار دفاعی و 
ظرفیت های سرشار و مقتدر نیروهای مسلح بويژه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای تضمین امنیت 
پايدار و نیز پشتوانه سازی برای تیم مذاكره كننده ی 
هسته ای كش��ورمان را برای جهانیان به نمايش 
درآورد از نق��اط طاليی و الهام بخش در كارنامه 

رسانه های كشورمان به شمار خواهد رفت.
سردار شريف پیام رزمايش پیامبر اعظم )ص( 9 
را اقتدار، صالبت و اراده مس��تحكم برای دفاع از 
تمامیت انقالب، نظام و میهن اسالمی و همچنین 
صلح و م��ودت و نقش آفرينی در تحكیم امنیت 
پايدار منطقه ای برای كشورهای دوست و همجوار 
دانست و خاطر نشان كرد: اين رزمايش چند وجهی 
به جبهه دشمن و بدخواهان ملت ايران نشان داد 
انديشیدن به گزينه های نامتعارف و تهديدكننده از 
سوی ائتالف زورگويان سلطه گر در جامعه جهانی 
برای طراحان و مناديان آن هزينه های سنگین و 

مخاطره آمیزی خواهد داشت.
وی اف��زود: رزماي��ش پیامب��ر اعظ��م )ص( با 
ويژگی ه��ا و قابلیت ه��ای منحصربه فرد خود 
عرص��ه ای برای ظه��ور مجدد ق��درت دفاعی 
و بازدارن��ده نیروهای مس��لح و نمايش میزان 
آمادگی های همه جانبه سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی در حوزه دريا، زمین، هوا و فضا برای 
حضور در نبردهای سرنوشت ساز علیه تهديدات 
دشمنان فرامنطقه ای بود و بخوبی توانست پیام 

ملت ايران را به همگان منتقل نمايد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره 
به پیام های وي��ژه و راهبردی اين رزمايش بزرگ 
گفت: دس��ت برتر ايران كه توانس��ته است عمق 
اس��تراتژيک جمهوری اس��المی را ت��ا مجاورت 
بزرگ ترين و اصلی ترين دش��من جهان اسالم – 
يعنی رژيم غاصب و جعلی صهیونیستی- پیش 
ببرد می تواند نیازهای سخت-افزاری و نرم افزاری 
همس��ايگان خود در عرصه دفاعی و پايدارسازی 

امنیت را نیز تامین نمايد .
سردار شريف در پايان با تشكر مجدد از رسانه های 
متعهد و رس��الت آش��نای كش��ور تأكید كرد: از 
اصحاب رسانه انتظار است بازتاب های بین المللی 
و آثار و پیامدهای راهبردی اين رزمايش بر اردوگاه 
رسانه ای، نظامی و امنیتی نظام سلطه و استكبار 
را بازنماي��ی، تحلیل و تبیین و ب��ه ملت ايران و 
همچنین مشتاقان و عالقمندان انقالب و نظام در 

اقصی نقاط جهان منتقل كنند.
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ناوگروه سی و سوم نیروی دريايی ارتش، متشكل 
از ناوش��كن شهید دريابان نقدی و ناو پشتیبانی 
رزمی بندرعباس در نخستین روزهای حضور خود 
در آب های آزاد و خلیج عدن، توانس��ت دو فروند 
نفتكش ايرانی را از چن��گ دزدان دريايی نجات 
دهد. اين ناوگروه اطالعاتی، عملیاتی و آموزشی 

ماموري��ت خ��ود را در روز 28 دی از منطقه يكم 
نیروی دريايی ارتش در بندرعباس آغاز كرد و در 
مسیر انجام ماموريت خود به منظور تامین امنیت 
خطوط مواصالتی كشورمان، آموزش دانشجويان 
دانش��گاه علوم دريايی امام خمینی )ره( نوشهر و 
همچنین حضور در آب های ش��رق آسیا، قبل از 
ورود به اقیانوس آرام و در حین گش��ت آموزشی، 
توانس��ت دو فروند نفتكش ايرانی را در محدوده 

خلیج عدن از چنگ دزدان دريايی نجات دهد.
بر اس��اس گزارش رس��یده از ناوگروه سی و سوم 
ارت��ش، 5 فروند از قايق های تندرو دزدان دريايی 
در محدوده خلیج عدن به كشتی نفتكش ايرانی 
نزديک ش��ده و قصد تعرض ب��ه اين نفتكش را 
داش��تند كه با هوشیاری تیم اس��كورت نیروی 
دريايی ارتش و حضور به موقع ناوگروه سی و سوم  

اين نیرو، دزدان دريايی مجبور به فرار شدند.
سه روز قبل از اين نیز در موقعیت 75 مايلی جنوب 
شرق موكال يمن 4 فروند قايق دزدان دريايی به 
يكی ديگر از نفتكش های ايرانی حمله كرده بود كه 
با آتش پرحجم ناوگروه سی و سوم نیروی دريايی 

ارتش، دزدان دريايی متواری شدند.

پهلوگیری در بندر کلمبو سريالنكا
ناو گروه س��ی و سوم نیروی دريايی ارتش، صبح 
روز دوش��نبه 20 بهمن به بن��در كلمبو واقع در 

سريالنكا رسید و در آن بندر پهلو گرفت.
حس��ین ابراهیمی سرپرس��ت س��فارت ايران 
و س��رهنگ پاس��دار ابراهیم روحانی وابس��ته 
نظامی كشورمان در سريالنكا به همراه برخی 
از فرمانده��ان نیروی دريايی س��ريالنكا از اين 

ناوگروه استقبال كردند.
اين ناوگروه پس از طی حدود 5 هزار كیلومتر 
در ش��مال اقیانوس هن��د تا بن��در  كلمبو در 
سريالنكا توانس��ت بیش از 120 واحد نظامی 
و غیرنظام��ی را از طري��ق ش��نود، رهگی��ری 
الكترونیك��ی و ديده ب��ان بص��ری رهگیری و 

شناسايی كند.
ناوگروه سی و س��وم ارت��ش در مدت 3 روز 
پهلوگی��ری در بن��در كلمب��و، برنامه هايی 
همچون دي��دار با مقامات نی��روی دريايی 
س��ريالنكا و برپايی مس��ابقات ورزش��ی را 
پیگیری نمود. پیش از اين نیز دو بار ديگر 
ناوگروه های بیست و چهارم و بیست و هشتم 
نی��روی دريايی ارتش در س��ريالنكا حاضر 

شدند.

ورود به نیمكره جنوبی/ عبور از خط استوا
ناوگروه سی وس��وم نیروی درياي��ی ارتش، در 
ادام��ه ماموريتش و پ��س از ترک بندر كلمبو، 
با عب��ور از خط اس��توا وارد نیمك��ره جنوبی 
زمین ش��ده و راه خود را به س��مت س��واحل 
اندون��زی دنبال كرد. پی��ش از اين نیز ناوگروه  
بیست و چهارم، متش��كل از ناو رزمی سبالن و 
ناو پش��تیبانی خارک و ناوگروه سی ام متشكل 
از ناو رزمی الوند و ناو پشتیبانی بوشهر، از خط 

استوا عبور كرده بودند.
حضـور ناوگـروه ايران در جاکارتـا بعد از 

ربع قرن
ناوگروه سی وس��وم ارتش جمهوری اسالمی ايران 
با حض��ور در آب های اندونزی در بندر »تانجونگ 
پريوک« جاكارتا پهلو گرفت. در مراس��م استقبال 

رس��می از اين ناوگروه، اعضای س��فارت ايران در 
اندونزی، وابس��تگان نظامی ايران در اين كشور و 
مس��ئوالن ارتش اندونزی حضور داشتند. گفتنی 
است اين ناوگروه در مسیر خود تا رسیدن به جاكارتا، 
9 هزار كیلومتر دريانوردی كرده بود. آخرين باری 
كه ناوگروهی از جمهوری اس��المی ايران در بندر 
جاكارتا پهلو گرفته بود مربوط می ش��ود به سال 
1369 و با اين حس��اب ح��دود ربع قرن از حضور 

ناوگان دريايی ايران در اندونزی می گذرد.

ترک جاکارتا به مقصد هند
ناوگروه سی  و س��وم ارتش جمهوری اسالمی كه 
روز جمعه 8 اسفند در آب های اندونزی و در بندر 
»تانجونگ پريوک« جاكارتا پهلو گرفته بود صبح 
روز سه شنبه 12 اسفند اين بندر را به مقصد هند 
ترک ك��رد. بازديد جمع��ی از خانواده های ايرانی 
مقیم اندونزی از يگان های ش��ناور ايران و ديدار با 
فرماندهان، دانشجويان و پرسنل اين ناوشكن، ديدار  
فرماندهان و مس��ئولین ناوگروه سی و سوم نیروی 
دريايی ارتش با معاون عملیات ناوگان دريايی غرب 
اندونزی و گفتگوی طرفین پیرامون توانمندی های 
نظامی و آموزش��ی خ��ود و بازدي��د فرماندهان و 
دانش��جويان از شناور لجستیک آب-خاكی »باندا 
آچه« اندونزی از جمله برنامه های صورت گرفته در 

مدت توقف اين ناوگروه در اندونزی بود.

ترک بندر کوچین به سوی ايران
ناوگروه سی وسوم نیروی دريايی ارتش در روز 
هفتم فروردي��ن 94 بندر كوچین را به مقصد 
بندر عباس ترک كرد تا پس از طی مس��افت 
4000 كیلومتری در 12 روز به ايران بازگردد.

همراه با ناوگروه سی و سوم نداجا
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با صدور احكام جداگانه توسط مدیرعامل سازمان 
بن�ادر و دریان�وردی، معاونان جدی�د » بندری «، 
»دریایی«، »توس�عه مدیریت و منابع انس�انی« و 
»توسعه و تجهیز بنادر« این سازمان، معارفه شدند. 
محمد سعیدنژاد در این احكام به استناد »ماده نهم 
آیین نامه قانونی س�ازمان بنادر و مصوبه شورای 
عالی این س�ازمان«، »دکتر علی جهاندیده« را به 
س�مت »معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی«، 
»دکتر هادی حق شناس« را به سمت »معاون امور 
دریایی«، »دکتر مصطفی خان�زادی« را به عنوان 
»معاون توسعه و تجهیز بنادر« و »مهندس جلیل 
اسالمی« را به سمت »معاون امور بندری و مناطق 

ویژه اقتصادی« منصوب کرد.

جلسـه توديـع و معارفـه معاونان سـازمان 
بنادر:

دو عض��و س��ابق هیئت عامل س��ازمان بن��ادر و 
دريان��وردی با يادآوری از فعالیت اين س��ازمان در 
زمان جنگ تحمیلی، اقدام��ات بخش دريايی در 
پش��تیبانی از جنگ و تامین اقالم اساسی مردم را 

سترگ و به يادماندنی خواندند.
س��ید علی اس��تیری، معاون س��ابق امور دريايی 
س��ازمان بنادر، در مراسم توديع و معارفه معاونان 
اين سازمان با اعالم اينكه پس از 32 سال فعالیت 
در بخش مختلف دريايی به بازنشستگی نائل آمده 
است، گفت: زمان جنگ تحمیلی به جهت اينكه 
بنادر خوزس��تان تعطیل شده بود، فشار زيادی به 

بندر شهید رجايی وارد شده بود. مهندس استیری 
با گرامی داش��تن ياد ش��هدای بنادر، جا به جايی 
چرخش��ی در هیأت عامل سازمان را منشأ خیر و 
بركت برای سازمان بنادر در دوره جديد مديريت 
اين س��ازمان دانس��ت. در اين مراس��م همچنین 
علی رضا كبريايی، معاون س��ابق توسعه و تجهیز 
بنادر، با بیان اينكه شروع خدمتش در اين سازمان 
در سال 64 مصادف با جنگ تحمیلی بود، گفت: در 

زمان جنگ امكانات محدود و فعالیت زياد بود.
مهندس كبرياي��ی اضافه كرد: ب��ه هنگام جنگ 
تحمیلی بیش��تر انبارها تخريب شده بود، و يكی 
از محدوديت ه��ا در آن مقط��ع تاريخ��ی، كمبود 
كارشناس��ان خصوصا در بخش فن��ی، دريايی و 
ح��وزه پیمانكاران دريايی بود. عضو س��ابق هیأت 
عامل سازمان در بیوگرافی كوتاه از دوران خدمتش 
در س��ازمان بنادر گفت: طی 31 سال خدمت در 
س��ازمان بنادر، 5 س��ال در بندر شهیدرجايی، 4 

سال در بندر امام و 18 سال در بخش های مختلف 
معاونت فنی و مهندسی در سازمان مركزی فعالیت 
داشته ام. مهندس كبريايی، رعايت اصول اخالقی 
بین هم��كاران و ذی نفعان را به عنوان مهم-ترين 
اصول كاری اش در طول خدمت 31 ساله برشمرد.

به گفته معاون سابق توسعه و تجهیز بنادر، پیوند 
صنعت و دانشگاه، استفاده مستقیم و غیرمستقیم 
از جامعه مهندس��ی و اساتید دانشگاه ها در پروژه 
عمرانی و توس��عه ای س��ازمان از جمل��ه اقدامات 

سازمان طی سال های گذشته بوده است.
كبريايی با كم نظی��ر خواندن پ��روژه مطالعاتی 
مديري��ت يكپارچه س��واحل ي��ا ICZM، تدوين 
آيین نامه كار دريايی كشور، آماده به كاری تجهیزات 
 خش��كی و دريايی و برگ��زاری 11 دوره همايش

ICOPMAS را از جمله اقدامات اين س��ازمان در 

زمان تص��دی اش در بخش های مختلف معاونت 
توسعه و تجهیز عنوان كرد.

تغییر 4 معاون کلیدى سازمان بنادر و دریانوردى

الحاق ناوشكن دماوند به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتشبه آب اندازی 2 فروند شناور ناجی در آب های جنوب کشور

با حضور معاون وزير راه و شهرسازی و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی كشور، 
2 فروند شناور تجسس و نجات دريايی ) ناجی( در جزيره كیش به آب اندازی شد. 
اين ش��ناورها به سفارش س��ازمان بنادر و دريانوردی كشور طی مدت 18 ماه در 
شركت بوت سرويس ايران واقع در جزيره كیش ساخته شده است. در مراسم بهره 
برداری و به آب اندازی اين شناورها، عالوه بر 'محمد سعید نژاد' مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردی كشور، 'سید مهدی هاشمی' ريیس كمیسیون عمران مجلس، 
'هادی حق ش��ناس' معاون امور دريايی س��ازمان بنادر و ' ابراهیم ايدنی' مديركل 
بنادر و دريانوردی اس��تان هرمزگان حضور داشتند. شناورهای ناجی 17 و 18 با 
قابلیت امداد رسانی در شرايط طوفانی، با سرعت 45 گره دريايی) 82 كیلومتر بر 
ساعت( برای خدمات رسانی به كشتی ها و مسافران سانحه ديده، به ناوگان دريايی 
اس��تان های خوزستان و بوشهر اضافه می شوند. قدرت مانور باال، امداد رسانی در 
شب، دارا بودن تجهیزات نجات دريايی، پزشكی و اطفای حريق اين شناورها در 
نوع خود در منطقه بی نظیر است. اين شناورها با 2 موتور با قدرت 1080 و 2160 

KW، دارای 19.5 متر طول، 5.1 متر عرض و 1.25 متر آبخور هستند.

ناوشكن پیشرفته دماوند در روز 18 اسفندماه 93 با حضور امیر دريابان 
علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، س��ردار سرتیپ پاسدار 
دكتر حس��ین دهقان وزير دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، امیر 
حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران 
و حجت االسالم آل هاشم ريیس عقیدتی سیاسی ارتش طی مراسمی 
در بندر انزلی توسط سازمان صنايع دريايی وزارت دفاع، به طور رسمی به 
نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران تحويل و به ناوگان شمال و 

منطقه چهارم اين نیرو الحاق شد.
ناوشكن دماوند مجهز به سامانه جامع مديريت نبرد و جنگ الكترونیک 
بوده و قابلیت حمل بالگرد را مانند جماران يک دارد. اين ناوش��كن با 
قابلیت تدافع، تهاجم و رهگیری اهداف هوايی، سطحی و زيرسطحی، 
مسلح به سامانه موشكی كروز و اژدرافكن است. سامانه های توپ 76 و 
40 میلی متری، سامانه های پردازش راداری، رادارهای تاكتیكی سطحی 

و هوايی و... از ديگر تجهیزات ناوشكن دماوند است.

Marine Engineering
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اولین لندینگ کرافت 1500 تنی ساخت اروندان
اولین شناور 1500 تنی س��اخت اروندان با طول 
62/50 مت��ر، عرض 14 متر، ارتف��اع 3/90 متر و 
آبخ��ور 2/70 متر و تناژ باربری 1500 تن با تعداد 
خدمه 9 نفر و با سرعت 10 گره دريايی در مورخه 

93/11/27 تحويل كارفرما شد. 
گفتنی اس��ت اعتبارات ساخت اين شناور از محل 
كمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردی 
تامین و پرداخت گرديده است. اين شناور سومین 
شناور لندينگ كرافت می باشد كه از زمان انتصاب 
ارس��الن غمگین بعنوان مديرعامل كشتی سازی 
اروندان آب اندازی و تحويل مالک می گردد. الزم به 
ذكر است دومین شناور 1500 تنی در اوايل سال 

1394 آب اندازی و تحويل كارفرما خواهد شد.

سـالیانه 400 شـناور در کشـور نیـاز بـه 
تعمیرات دارند

به گزارش مارين نیوز، س��ید حس��ین دهدشتی 
در آيین به آب اندازی ش��ناور لندينگ كرافت در 
شركت كشتی س��ازی اروندان اظهار كرد: به طور 
س��االنه 400 ش��ناور در كش��ور نیاز به تعمیرات 
دارن��د. وی اف��زود: در زمان حاضر اين ش��ناورها 
جهت تعمیر به دبی و كويت برده می شوند. رئیس 
مجمع نمايندگان خوزستان تصريح كرد: با توجه 

به امكانات مشابه متاسفانه به دلیل عدم استفاده 
صحیح از اين امكانات، كار تعمیرات در كشورمان 
انجام نمی شود. دهدش��تی اضافه كرد: در صورت 
انجام مديريت صحیح و استفاده بهینه از امكانات 
می توانیم ع��الوه بر انجام تعمیرات ش��ناورها در 
داخل كشور از خروج ارز نیز جلوگیری كنیم. وی 
ابراز امیدواری كرد تا در آتیه ای نزديک ش��اهد به 

آب اندازی ساير كشتی ها باشیم.
نماينده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
حدود 12 سال پیش شركت كشتی سازی اروندان با 
مدي��ران غیربومی و بی انگیزه رو به ركود گذاش��ت 
اما با تغییر مديريت كه بومی نیز هست ماندگاری 
اين ش��ركت رقم خورد. دهدش��تی در پايان افزود: 
پس از س��ال ها همت و تالش مديران، كارشناسان 
و كاركنان اين شركت، باالخره شاهد به بار نشستن 
كوشش های شبانه روزی آن ها هستیم و شناورسازی 
امروز شناور لندينگ كرافت، خود گواهی اين سعی و 

كوشش است.

بـه نقطه ای رسـیده ايم کـه در حـال تحويل 
شناورهای تعهد شده هستیم

مديرعامل ش��ركت كشتی سازی اروندان نیز در 
اين آئین اظهار كرد: ب��ه رغم مواجهه كاركنان 

اين ش��ركت در طی سال های گذش��ته با فراز 
و نش��یب های ف��راوان، خوش��بختانه اكنون به 
نقطه ای رسیده ايم كه در حال تحويل شناورهای 
تعهد ش��ده هستیم. ارس��الن غمگین افزود: با 
حمايت های همه جانبه نمايندگان مردم آبادان 
و خرمشهر در مجلس شورای اسالمی توانستیم 
از بحران ها گذر كنیم و امروز شاهد به آب اندازی 
دومین ش��ناور لندينگ كرافت ساخته شده در 
اين شركت در س��ال جاری هستیم. به گزارش 
مارين نیوز، شناور لندينگ كرافت 11192 طی 
مراس��می با حضور برخی نمايندگان شهرهای 
آبادان و خرمش��هر )دهدش��تی و سامری(، امام 
جمعه موقت اهواز و س��اير مسئولین و مديران 

آبادان و خرمشهر به آب انداخته شد.

پـارمیدا ۶؛ تندروى ایرانی
گزارشکاملازساختشناورCrew Boatدرموسسهدریاییشهیدمحالتی

امروزه در صنعت حمل و نقل دريايی جهان، شناورهای بدنه آلومینیومی به 
واسطه ويژگی های خاص خود نظیر وزن سبک، افزايش سرعت، خوردگی 
كمت��ر و هزينه نگهداری پايین، جايگاه وي��ژه ای در حمل و نقل دريايی 
بدس��ت آورده است. در اين میان ش��ناورهای Crew Boat عالوه بر داشتن 
ويژگی های گفته شده، قابلیت حمل مسافر، بار و تجهیزات را نیز داراست. 
با توجه به نیاز روز افزون میهن عزيزمان، ايران اسالمی، به استفاده از اين 
 Crew Boat نوع شناورها در صنعت دريانوردی، ساخت اولین فروند از شناور
با عنوان پارمیدا 6 به سفارش يک شركت تجاری جهت سرويس دهی به 
سكوهای نفتی در دستور كار مؤسسه دريايی شهید محالتی قرار گرفت. 

طراحی اين ش��ناور با اندازه 34 متر طول؛ 7/80 متر عرض و 3/40 متر 
ارتفاع صورت پذيرفت و جنس بدنه از آلومینیم دريايی ساخته شده است. 
حداكثر سرعت اين شناور 25 گره دريايی بوده و گنجايش 73 نفر مسافر و 
8 نفر خدمه را داراست كه اين ويژگی ها پارمیدای 6 را در رديف شناورهای 
تندرو قرار می دهد. ظرفیت مخازن آب ش��یرين: 20/000 لیتر؛ ظرفیت 
مخازن سوخت: 53/000 لیتر؛ تعداد ژنراتور: 2 دستگاه با توان 85 كیلووات 
برای هر دستگاه؛ تعداد موتورها: 3 دستگاه هركدام با توان 1080 كیلووات؛ 
شافت و پروانه هر كدام 3 عدد؛ Bow Thruster يک دستگاه در قسمت سینه 
شناور؛ سیستم ايركانديشن از نوع چیلر آبی؛ سیستم اطفاء حريق شامل 
2 سیس��تم)اطفاء حريق به روش آب و فوم(؛ جرثقیل 2 دستگاه با توان 
1/8 تن. الزم به ذكر است شناور مطابق قرارداد )علیرغم مشكالت تحريم( 
ظرف مدت 12 ماه از زما ن دريافت پیش پرداخت طراحی و ساخته شد،كه 

ركوردی در ساخت شناور با اين ابعاد در كشور محسوب می شود.
هزينه س��اخت و تحويل اين كروبوت با در نظر گرفتن هزينه های كالس 
بین المللی وگمرک حدود چهار میلیون يورو و دو میلیارد تومان بوده است 
كه از اين مبلغ بالغ برهفتصد میلیون تومان صرف ترخیص اقالم از گمرک 

جمهوری اسالمی ايران گرديد.
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