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بازار جهانی و افق پیش روی صنعت دریایی در ایران
در حال حاضر درآمد کشتی ها به دلیل کاهش سطح تجارت جهانی با افت زیادی مواجه شده است و
شاخص متوسط درآمد روزانه کشتی ها روندی نزولی را نشان می دهد .صاحبان کشتی ها تمایل به
افزایش طول عمر ناوگان خود از طریق انجام تعمیرات اساسی کشتی ها دارند و در مقابل دولتها با
تعریف نیازهای جدید و جذب سفارشات خارجی سعی بر حفظ صنایع کشتی سازی خود دارند.
به نظر می رسد مدیران شرکت های کشتیرانی به دنبال منافع بنگاه های خود بوده و نباید از آن ها
انتظار بیش از حد داشت .شاید تنها راه حل مشکل مانند بسیاری از کشورها ،تدوین و اجرای قوانین
باش�د .به عنوان نمونه ،نزدیک به  47کش�ور دنیا ،دسترسی سایر کشورها را به تجارت در آب های
منطقه ای خود محدود کرده اند .پنجاه درصد تجارت دریایی کشور آمریکا از طریق آبراه های داخلی
و آب های منطقه ای این کشور انجام می گیرد و مطابق با قانون جونز ،تنها کشتی هایی حق فعالیت
در این مناطق را دارند که خدمه کش�تی ها دارای تبعیت آمریکایی بوده ،در کارخانجات این کشور
ساخته شده و کشتی ها ،تحت پرچم این کشور به ثبت رسیده باشند .در زمان نشت چاههای نفت
در خلیج مکزیک بسیاری از کشورها آمادگی خود را جهت اعزام کشتی ها جهت جمع آوری آلودگی
های نفتی اعالم کردند؛ ولی تعهد به اجرای این قانون تا حدی است که از فعالیت این کشتی ها در
آبهای منطقهای این کش�ور جلوگیری شد .ساخت کش�تی در کشور آمریکا نسبت به کشورهای
چین و کره جنوبی گران تر است .این مساله موجب شده تا قانون جونز در کشور آمریکا با مخالفت
های جدی مواجه شود .در حالی که دولتمردان این کشور طی حدود  100سال عمر این قانون همواره
و قاطعانه از این قانون حمایت کرده اند .رئیس جمهور وقت آمریکا نیز در آخرین اظهارنظر خود در
پاس�خ به مخالفان این قانون ،امضای هرگونه الیحه ای را که منجر به تضعیف صنایع کش�تی سازی
شود ،منتفی دانست.اما سوال این است که صنعت دریایی ایران چگونه می تواند با تدوین قوانین و
اجرای آن ها ،پتانسیل و ظرفیت های صنعتی داخلی کشور در این عرصه را شکوفا کند .شاید این
مهم با بررس�ی دقیق و منس�جم مسائل صنعتی و جرح و تعدیل الگوهای موفق در دنیا ،متناسب با
وضعیت صنایع دریایی در ایران ،امکان پذیر باشد.
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صنعت داخل

سازمان های مختلف با تمرکز جزیره ای و بخشی به سازمان
خود نگاه نکنند

رییس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران  :بخش های دولتی بعضا به خاطر اختالف نظرها و تفاوت در ساختارهای وزارتخانه ها ،ممکن
است توجه کم تری نسبت به نتیجه اقتصادی که می تواند برای کل کشور حاصل شود داشته باشند و بخشی از منافع ملی تامین نشود.
ش��رایط جدید پس از رفع تحریم ها ،تجس��م
افق های تازه و روش��نی ب��رای صنعت دریایی
ایران اس��ت .به نظر می رس��د نفس تازه ای در
این صنعت مهم و اس��تراتژیک دمیده شده که
مدیریت دقیق و همه جانبه آن از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت به ش��کلی که عدم توجه همه
جانبه به ظرفیت ها به نوعی زمین زدن صنایع
داخلی است.
در همی��ن خصوص گف��ت و گویی اختصاصی
با دکتر محمد س��عید سیف دبیر ستاد توسعه
فن��اوری و صنایع دانشبنی��ان دریایی معاونت
علم��ی ریاس��ت جمه��وری و رئی��س انجمن
مهندس��ی دریایی ایران ترتیب داده ایم که در
ادامه می خوانید :

فعالیتها متنوع تر می شود .بنابراین مثال نسبت
به همایش هفدهم انتظار این اس��ت که نواقص
برطرف ش��ود و فعالیتهای جدیدتری پیگیری
شود؛ این بحثی است که به شکل تدریجی باید
وجود داشته باشد .موضوع دیگر اینکه چون بعد
از رفع تحریم ها ش��رایط کشور در عرصه های
مختلف تغییر کرده است ،طبیعتا حضور مراکز
و متخصص��ان بین المللی باید ب��ه طور جدی
برنامه ریزی شود که دبیرخانه انجمن مهندسی
دریای��ی ایران روی این موض��وع توجه ویژه ای
دارد و امیدواریم با حضور شرکت های معتبر و
متخصصان از کشورهای مختلف در هجدهمین
همایش و نمایشگاه ،شاهد رونق صنعت دریایی
کشور و تسهیل ارتباطات بین المللی باشیم.

گف�ت و گ�و را ب�ا صحب�ت در مورد
هجدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی
ایران در ش�رایط جدید بع�د از رفع تحریم ها
شروع کنیم.

ب�ه نظ�ر ش�ما تمرک�ز روی
صنع�ت دریای�ی کش�ور باید ب�ا در نظر
گرفت�ن اولویت بندی خاصی باش�د؟ به
این معنا که آیا باید به بخشی از صنعت
دریایی کشور نسبت به حوزه های دیگر
اهمیت بیشتری داده شود؟

هرچه ق��در رو به جلو پیش می رویم ،همایش
ها و نمایشگاه هایی که انجمن مهندسی دریایی
ایران برگزار می کند ،گس��ترده تر و پخته تر و
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ببینید تمام حوزه ها به هم متصل اند و ما نمی

توانیم ادعا کنیم که مثال شیالت از اهمیت کم
تری برخوردار اس��ت یا گردش��گری دریایی از
اهمیت بیش��تری برخوردار است .در واقع یکی
از تف��اوت ها و مزیت های همایش های برگزار
شده توسط انجمن مهندسی دریایی نسبت به
دیگر ارگان ها این است که همایش های دیگر
سازمانی و منحصر به فعالیت ها و بخش های
مرتبط با خود آن هاس��ت و ارتباط بین بخش
های مختلف را در نظر نمی گیرند؛ در واقع تکه
های پازل باید همدیگر را تکمیل کنند ،از ارزش
افزوده همدیگر بهره مند شوند و از بازارهایی که
دارند در بخش های مختلف استفاده کنند .در
همایش های صنایع دریایی تالش ما بر مبنای
تقویت ارتباط بین بخش های مختلف اس��ت.
مثالی می زنم :فرض کنید توس��عه شیالت در
دستور کار دستگاههای اجرایی قرار دارد ،خب
برای این اتفاق ما نیاز به تکنولوژی نوین داریم
و تکنولوژی باید در دانشگاه برنامه ریزی شود و
توسعه یابد ،نیاز به شناور باید از طریق سازنده
ها مرتفع شود و نیروی متخصص باید از طریق
سازمان فنی و حرفه ای تربیت شود؛ عمال چنین
زنجیره ای وج��ود دارد و نم��ی توانیم اولویت
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تامین کند و ارتقای علمی بدون ارتباط با صنعت
و نیازهای کشور اتفاق بیفتد ،واضح است که این
س��یکل درست نیست؛ به این معنا که باید نیاز
صنعت در این تحقیقات دیده ش��ود و فعالیت
ها در راس��تای نیازهای اقتصادی و استفاده از
ظرفیت های داخلی باشد .بخش دیگر به حوزه
صنعت ،شرکت ها و دستگاههای اجرایی مربوط
می شود که بهره وری و عملکرد آن ها نیز چندان
تحت نظارت نیست و خود را متعهد به استفاده
از دستاوردها و تکنولوژی های جدید نمی بینند

بندی خاص��ی را تعریف کنیم ،البته موضوعات
کل��ی مرتبط به همه بخش ها وجود دارد ،مثال
دولت باید برای همه بخش ها برنامه ریزی دقیق
و جامعی داشته باشد که با استفاده از ابزار ها و
حمایت هایی که در اختیار دارد در تمام بخش
ها اجرا کند و این مهم الزمه توسعه همه بخش
ها است؛ یا مثال مجلس باید با تصویب قوانینی
این فعالیت ها را تسهیل کند .در مورد ارتباطات
بین المللی نیز باید به اهمیت استفاده از نیروی
انسانی داخلی و انتقال تکنولوژی توجه کنیم و
این موضوع می توان��د در تمام بخش ها مانند
نفت و گاز ،حمل و نقل ،شیالت و  ...باشد.
یعنی به نظر شما نقش ارگان
ه�ا و س�ازمان های دولتی ب�رای اتصال
این زنجیره در صنعت دریایی از اهمیت
بیشتری برخوردار است؟

ببینید بخش خصوصی هم نقش پررنگی در این
مورد دارد و انجمن مهندس��ی دریایی نیز عمال
نماینده بخش خصوصی است ،ولی به این دلیل
که اهرم های قانونگ��ذاری و اجرایی در اختیار
بدنه دولتی است ،ما باید مشارکت آن ها را جلب
کنی��م؛ زمانی که ما اصرار داریم مراکز دولتی و
ارگان های بزرگ دریایی حضور داش��ته باشند،
به دلیل ابزارها و اهرم هایی است که در اختیار
دارند .بخش خصوصی به خاطر منافع اقتصادی
خ��ود هم که ش��ده ،در این خص��وص فعالیت
خواهد داش��ت ولی بخش های دولتی بعضا به
خاطر اختالف نظرها و تفاوت در س��اختارهای
وزارتخانه ها ،ممکن است توجه کم تری نسبت

به نتیجه اقتصادی که می تواند برای کل کشور
حاصل شود داشته باشند و بخشی از منافع ملی
تامین نش��ود .به همین دلیل اص��رار ما بر این
است که سازمان های مختلف درگیر را متوجه
این موضوع کنیم که باید به نوعی این ش��بکه
سراس��ری را دقی��ق و جامع ببینند و با تمرکز
جزیره ای و بخشی به سازمان خود نگاه نکنند.
از ط��رف دیگر بخش خصوصی از طریق بودجه
خودش فعالیت می کند و ما نمی توانیم انتظارات
فوق العاده داشته باشیم ولی بخش دولتی با در
اختیار داشتن بودجه و حمایت متولیان دولتی
باید در جهت پیشرفت کلی کشور حرکت کند
و به تصویر نهایی که از این برآیند کلی به وجود
می آید توجه کند.
ب�ه نظر ش�ما برای تس�هیل
ارتباط فضای دانشگاهی داخلی و صنعت
دریایی و انتقال تکنولوژی از دانشگاه به
صنعت چگونه باید عمل کرد؟

هر دو طرف باید در این مورد پیش قدم شوند،
یعنی باید به نوعی فعالیت اس��اتید و محققین
دانشگاهها و مراکز علمی به صنعت وابسته شود.
اگر چرخه فعالیت دانش��گاهی در راستای نیاز
صنعت باشد ،دانش��گاه ها فعالیت های خود را
به سمت رفع نیازهای کشور و توسعه اقتصادی
سوق می دهند؛ البته در وضعیت کنونی با این
شرایط مواجه نیستیم و محقق یا استاد دانشگاه
می تواند کار تحقیقاتی خود را به نوعی مستقل
از صنعت هم انجام دهد و مثال دانشجو و بودجه
خود را از طریق وزارت علوم و تحقیقات جذب و

به این دلیل که اهرم
های قانونگذاری و
اجرایی دراختیاربدنه
دولتی است ،ما باید
مشارکت آن ها را
جلب کنیم.

 ،به این دلیل که حمایت های خود را با مکانیزم
ه��ای دیگری جلب می کنند؛ مثال مصوبه ای از
مجلس یا حمایت های خاصی از دولت می گیرند
که کم کاری ها و مشکالت خود را پوشش دهند.
در نتیجه به جای اینکه روی بهره وری و ارتقای
کیفی فعالیت های خود تمرکز کنند تا بتوانند در
بازار رقابتی دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند
 ،با دریافت تس��هیالت و انحصاراتی که از دولت
دریافت می کنند سیستم خود را حفظ می کنند
و عمال نمی توان در دراز مدت به نتیجه مطلوبی
رس��ید .در واقع باید دستگاههای دولتی فعال در
ح��وزه دریا میزان بهره وری خود را ارتقا دهند و
این اتفاق وابسته به ارتباط آن ها با دانشگاه ها و
مراکز علمی است؛ البته در حوزه صنایع دفاعی
چون این نیاز ملموس تر است ،شکل واقعی تری
پیدا کرده است ولی در بخش های دیگر شاهدیم
که این نوع فعالیت ها جنبی و دکوری است ،چون
صنعت و دستگاههای اجرایی احساس نمی کنند
که بهره وری ،پیش��رفت و آینده سازمان وابسته
به این ارتباطات اس��ت ،ولی در دنیا این موضوع
اثبات شده است و مثال اگر یک کارخانه اتومبیل
سازی بین المللی در کره یا فرانسه ،مدت کوتاهی
از فناوری و تکنولوژی عقب بیفتد ،بازار را از دست
می دهد و بنابراین همیشه ارتباط تنگاتنگ بین
آن ها و مراکز علمی وجود دارد.
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اخبارانجمن
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده
و عادی ساالنه انجمن مهندسی
دریایی ایران

اخبار ICS

مقام اول در بین موسسات رده بندی غیر عضو
 IACSمتعلق موسسه رده بندی ایرانیان
موسسه رده بندی ایرانیان با رده بندی بیش از  6میلیون  GTاز انواع شناورها و کشتی ها
در بین موسسات رده بندی غیر عضو  IACSمقام اول را داراست.

 22تیر  95مجمع عمومی فوق العاده و عادی
س��االنه انجمن مهندس��ی دریایی ای��ران در
سازمان گسترش و نوسازی برگزار شد.
در ای��ن مجمع مدیران ،متخصص��ان ،فعاالن
عرص��ه دریایی و اعضای حقیق��ی و حقوقی
انجمن مهندسی دریایی ایران حضور داشتند.
در ابتدای جلسه دکتر سیف ضمن ارائه گزارش
مبسوط عملکرد س��االنه ،نسبت به همکاری
بیش��تر شرکت ها و موسس��ات دریایی اظهار
امیدواری کرد .رئیس س��تاد توس��عه فناوری
صنای��ع دانش بنیان به معرف��ی فعالیت های
خبری ،علمی و پژوهش��ی و برگزاری جلسات
ب��ا وزرا و مدیران ارگان های دولتی برای حل
مسائل صنعت دریا پرداخت.
اعضای هیئت مدیره کنونی انجمن مهندسی
دریایی در ادامه به بررسی کمیته ها و گزارش
فعالیت های آن ها پرداختند.
مهندس حس��ن رضا صفری مدیرعامل ICS
و رئی��س کمیته قوانین و مق��ررات ،برگزاری
جلسات این کمیته را در تدوین سیستم نظام
مهندسی بسیار موثر دانست و نسبت به برگزاری
مداوم جلسات این کمیته ،جهت تاثیرگذاری
در استاندردسازی و سیستم کیفیت ایمنی در
صنایع دریایی اظهار امیدواری کرد.
مهندس پیم��ان مس��عود زاده رئیس کمیته
کشتی سازی ،با اشاره به فعالیت های انجمن
مهندسی دریایی جهت تقویت صنعت کشتی
س��ازی داخ��ل ،اظهار کرد « :عل��ی رغم همه
تالش ها ،همچنان می بینیم که کارش��کنی
های��ی از س��وی ارگان های دولت��ی از جمله
س��ازمان بنادر و دریان��وردی در این خصوص
صورت می گیرد».
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موسس��ه رده بندی ایرانیان سازماني مردم نهاد
و غيرانتفاعي اس��ت که در سال  2006تشکیل
شد و براي ارتقاء سطح ايمني ،امنيت ،کيفيت و
فنآوري در زمينههاي مختلف علمي ،آموزشی،
فني ،توليدي ،صنعت��ي و خدماتي در صنايع و
بخشهای مختلف و مرتبط با آن در سطح ملی
يکند.
وبینالمللیفعاليتم 
این موسسه با رده بندی بیش از  6میلیون GT
از انواع ش��ناورها و کشتی ها در بین موسسات
رده بندی غیر عضو  IACSمقام اول را داراست.
فصلنامه موسس��ه رده بندی  KRکره جنوبی
در ش��ماره اخیر خود گفت و گویی اختصاصی
با مهندس حس��ن رضا صفری مدیرعامل ICS
ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:
در م�ورد موسس�ه و حوزه اصلی
فعالیت موسس�ه رده بن�دی ایرانیان و نقاط
قوت آن صحبت کنید.

در ابتدا الزم اس��ت از مدیرعامل موسسه ،KR
دکتر پارک و مدیران قبل از ایش��ان برای انعقاد
قرارداد و همکاری سازنده بین دو موسسه تشکر
کنم .این قرارداد همکاری یکی از دالیل رش��د و
پیشرفت  ICSاست که سبب شده موسسه رده
بندی ایرانیان به یک موسسه تمام عیار تبدیل
ش��ود و این مهم با حمایت ها و راهنمایی های
موسسه  KRامکان پذیر شد ICS .یک موسسه
رده بندی بین المللی اس��ت که توسط سازمان
دریای��ی بین المللی دریان��وردی به عنوانR.O
 )(recognized organizationبه رسمیت
شناخته شده است .موسسه رده بندی ایرانیان از
سوی دولت ایران نیز معتبر شناخته شده و اخیرا
اختیارات��ی از دولت فدرال میکرونزی جهت رده
بندی ،ص��دور گواهینامه های قانونی و فعالیت
های صنعتی مرتبط شامل تاسیسات ساحلی
و فراساحلی به دست آورده است .حوزه فعالیت

اصلی ICSشامل سرویس دهیبه ناوگان تجاری
وبخشهایصنعتی،ارائهمشاورهمدیریتکیفیت
ورتبهبندیکیفیوآموزشیمرتبطدریاییاست.
از اهداف اولیه موسسه رده بندی ایرانیان توسعه
و پیاده سازی صنعت دریایی و استاندارد سازی
کشتی ها برای تضمین ایمنی دریانوردان است.
از دیگر اهداف ،حفظ دارایی و حفاظت از محیط
زیستبرایداشتنکشتیهایامنترواقیانوسی
پاک تر است.
بزرگتری�ن چالش�ی ک�ه
تابحال موسس�ه رده بندی ایرانیان با
آن روبرو شده ،چه بوده است؟

بزرگترین چالش ما روبرو ش��دن با تحریم های
تحمیل شده بر ناوگان دارای پرچم ایران توسط
قدرت های غربی به رهب��ری آمریکا و اروپا بود.
در زم��ان تحریم ها موسس��ات رده بندی بین
المللی سرویس های خود را به ناوگان کشتیرانی
جمهوری اسالمی قطع کردند .کشتی هایی که
بیش از پنج دهه تحت رده بندی موسسات رده
بندی بین المللی بودند به یکباره رها شدندICS.
باید تغییر رده بندی بین المللی را در طول مدت
زمان کوتاهی انجام می داد که خوش��بختانه در
حداقل زمان و به ش��کل موفقیت آمیزی به این
مهمنائلشدیم.

Marine Engineering

تحری�م ه�ای بی�ن الملل�ی
چگون�ه بر روی صنع�ت دریایی ایران و
فعالیت شما تاثیر گذاشت؟ در وضعیت
کنون�ی و با برداش�ته ش�دن تحریم ها
انتظارات ش�ما برای پیش�رفت صنعت
دریایی ایران چیست؟

تحریم ها تاثیر زیادی روی فعالیت ناوگان تجاری ما
درتماممسیرهاداشت،درمواردیاینمحدودیتها
عاملی برای از دست دادن فعالیت تجاری کشتی ها
و مزایای تجاری آن ها بود که البته در مدت کوتاهی
مجددا قعالیت آن ها از سر گرفته شد .به این معنا
که با وجود روبرو بودن با محدودیت ارائه خدمات و
پشتیبانی ،تمامی امور صادرات و واردات منحصرا به
ناوگان با پرچم ایران سپرده شد و موسسه رده بندی
ایرانیان فعالیت هایش را برای توسعه فعالیت ناوگان
ملی ایران که قبل از آن تحت پوشش موسسات رده
بندی خارجی بود ،گسترش داد که درآمد موسسه
از این بابت به شکل قابل مالحظه ای افزایش یافت؛
به طوری که ظرفیت غیرخالص شناورهای تحت
پوشش ICSبه بیش از 6میلیون GTرسید.
ب��ا اج��رای برج��ام JCPOA (the joint
 )comprehensive plan of actionک��ه رده
بندی ناوگان مل��ی ایران کماکان تحت رده بندی
 ICSمی باشد این ناوگان ملی مجددا به بازار حمل
و نقل دریایی بین المللی خود بازگش��ت؛ هرچند
به دلیل رکود جهانی اقتصادی که بر کل خطوط
کشتیرانی بزرگ دنیا تاثیرگذار بود ،رشد آن بسیار
کندبود،امافعالیتناوگانملیایرانمجددااحیاشد
که ارائه خدمات ICSدر این میان بسیار موثر بود.

 ICSو  KRاخیرا قراردادای را در قالب
هم�کاری مش�ترک Joint ventureبرای ایجاد
موسسه مشترک به امضا رس�اندند .در این مورد
توضیحدهید.

موسسه رده بندی ایرانیان مفتخر است که قرارداد
همکاری جدیدی با  KRبرای تاسیس موسسه ای
مشترکبهمنظورحمایتازکشتیرانیوپروژههای
ساخت به امضا رسانده است .البته این مهم می تواند
در پیشرفت طرح های صنعتی در بخش انرژی های
تجدیدپذیر و بخش های مختلف نفت و گاز ظهور
کند .این موسسه مشترک در تهران تاسیس خواهد
شد و تحت مدیریت مشترک  ICSو  KRفعالیت
خواهد داشت .این موسسه با هدف حمایت از رشد
بازار و اقتصاد ایران همکاری خواهد کرد.
به نظر شما همکاری بین ICS

و  KRچگونه بر صنایع دریایی ایران تاثیر
گذارخواهدبود؟شمادرموردنحوههمکاری
این دو موسسه برای پیشرفت در آینده چه
نظریدارید؟

موسسهردهبندی KRازسال 2010درایرانحضور
داشته و سابقه و اعتبار باالیی در صنعت دریایی ایران
برای خ��ود ایجاد کرده که منت��ج از حمایت ها و
همکاری های نزدیک با ICSبوده است .در وضعیت
کنونیاکثریتشرکتهایکشتیرانی،کشتیسازی
و صنایع وابسته به سرویس های مشترک ما اعتماد
دارند که این موضوع به دلیل ارائه خدمات مناسب
و اس��تاندارد توسط  KRو ارزش افزوده ایجاد شده

در صنایع دریایی و وابس��ته اس��ت .بدین علت از
صنایع دریایی کشور درخواست می کنم که اینگونه
خدم��ات را از دفتر  KRدر تهران ،تحت مدیریت
آق��ای  JONG-WON KIMدریافت نمایند.
شخصیت فردی و رفتار احترام برانگیز وی به شکلی
است که مشتریان را جلب می نماید.
شکینیستکههمکاریمشترکبین ICSو،KR
موجب رشد سریع و موفقیت آمیز این موسسه در
جامعه دریایی ایران خواهد شد ،تا زمانی که دفتر
 KRدر ایران فعالیت داش��ته باشد  ،توسط جامعه
دریایی ایران نیز حمایت و پشتیبانی خواهد شد.
افزایشاعتباروسابقهدرخشانازجملهفاکتورهایی
است که موقعیت بسیار خوب KRرا برای همیشه
در ایران تضمین خواهد کرد.
نظ�ر ش�ما در م�ورد آرمان و
افق های پیش روی  ICSبرای کمک به
صنع�ت دریایی ای�ران و جهان در آینده
چیست؟

آرمان و افق مورد انتظار ما در صنعت دریایی ایران
و جهان رسیدن به سطحی بی رقیب از نظر فنی و
نوآوری مدیریتی است؛ به شکلی که هیچگاه شاهد
از دست دادن جان انسانی در دریا یا آسیب رسانی
به محیط زیست دریایی نباشیم .آرزوی ما این است
که اگر زمانی یک کشتی در موقعیت خطرناکی قرار
داشت،تواناییحرکتبهسمتپناهگاهامنراداشته
باشد و صدمات تنها به بدنه و تجهیزات کشتی
وارد گردد.
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صنعت فراساحل انرژی

باید با کالن نگری به فکر مسائل صنعتی چند دهه آینده بود
بخش فراساحل نفت و گاز با توجه به قرار گرفتن ایران در کانون انرژی دنیا ،همواره از مهم ترین بخش های صنعتی کشور بوده است و از طرف دیگر با
برداشتهشدنتحریمهاوتدوینقراردادهایجدیدنفتی ()IPCمسیرورودتکنولوژیوسرمایهبرای ارتقایاینبخشتاحدود زیادیهموار است.
یک��ی از ویژگی های مه��م هجدهمین همایش و
نمایشگاهصنایعدریاییکهمهرماه95درکیشبرگزار
می ش��ود ،توجه ویژه به بخش فراساحل نفت و گاز
است که با توجه به قرار گرفتن ایران در کانون انرژی
دنیا ،همواره از مهم ترین بخش های صنعتی کشور
بوده است و از طرف دیگر با برداشته شدن تحریم ها
و تدوین قراردادهای جدید نفتی ( )IPCمسیر ورود
تکنولوژی و سرمایه برای ارتقای این بخش تا حدود
زیادی هموار است .در همین خصوص گفت و گویی
اختصاصی با دکتر سعید مظاهری دبیر هجدهمین
همایش صنایع دریایی و رئیس کمیته مهندس��ی
ساحلی و فراساحلی انجمن مهندسی دریایی ایران
ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:
گف�ت و گو را ب�ا صحبت در
م�ورد جایگاه ایران در بخش نفت و گاز
فراساحل شروع کنیم.

عمده فعالیت ها در بخش نفت و گاز فراس��احل به
سکوهایدریایی،جکآپها،خطوطلوله،سازههای
زیرسطحیوشناورهایتدارکاتیوخدماترسانیبه
سکوها مربوط می شود .با توجه به اینکه اقتصاد ایران
تا حد زیادی به نفت و گاز وابسته است و میادین ما
خصوصامیادینمشترکازاهمیتویژهایبرخوردار
است؛بنابراینصنعتفراساحلمانیزجایگاهویژهای
درایناقتصادداراستکهتوسطشرکتهایایرانیدر
دوسهدههگذشتهرشدوپیشرفتکردهوباعثشده
حضورمتخصصانایرانیپررنگترازسابقباشد.
به نظر ش�ما بسترهای الزم
را برای ارتقای این صنعت مهم ،با توجه
به برگزاری همایش های دریایی جگونه
می توان فراهم کرد؟

در بحث توسعه صنعت فراساحل به چند نکته باید
اشاره کنیم؛ برای تعریف میادین جدید و استخراج
نفت و گاز نیاز به سرمایه است و در این بخش دولت
با کمبود بودجه برای سرمایه گذاری مواجه است و
مجبور است از سرمایه گذاری خارجی استفاده کند.
ازطرفیبرایاینکهبتوانیمسرمایهخارجیراهمراهبا
انتقالتکنولوژی،ایجاداشتغالورشدبرایمتخصصین
وتکنسینهایایرانیداشتهباشیم،بایدبهچندراهکار
بیندیشیم:شرایطسرمایهگذاریحتمابایدقیدشود
کهالبتهدرقانونتوسعهکشورنیزهستکهاستفادهاز
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سرمایهخارجیطبققانوناستفادهحداکثرازنیروی
ایرانیبایداستفادهشود( 51و 49درصد)؛بنابرایناین
بخش رعایت می شود .عالوه بر این باید تاکید شود تا
جاییکهتجهیزاتیاخدماتایرانیوجوددارد،عالوه
برقانونقبلدرشرایطقراردادهاینفتیجدیدوجود
داشتهباشد.نکتهدیگراینکهمابایدازاینبستراستفاده
کنیم و توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان را داشته
باشیموبهترینکارایناستکهدرجاهاییکهکمبود
داریم و نیاز به توسعه فناوری هست ،به متخصصین،
محققینودانشگاهیاناطالعرسانیکنیموباسرمایه
گذاری در شرکت های دانش بنیان کار علمی انجام
شودکهدرآیندهاینهچنداندور،شاهدرشداقتصاد
دانشبنیاندرصنعتفراساحلباشیم.
خوش��بختانه انجمن مهندس��ی دریایی ایران در
هجدهمین همایش صنایع دریایی برنامه ریزی را با
همکاریشرکتنفتبرایبرگزاریپنلتخصصیدر
این خصوص انجام داده است که اولویت های فناوری
صنعت فراساحل ،توسط خود مدیران و متخصصان
نفتیتعیینوتبیینشودوبهمخاطبان،دانشگاهیانو
شرکتهایدانشبنیانعرضهشود.
در م�ورد تس�هیل رابط�ه بین
دانشگاه و صنعت و ورود تکنولوژی از فضای
آکادمیک به فضای صنعتی کشور صحبت
کنی .د

این بحث مدت هاس��ت مطرح بوده و صحبت ها و
نظرات مختلفی در این خصوص بیان شده است .به
نظرمندرابتدابایدهمتوعزمملیبرایحلمسئله
وجود داشته باشد .همواره دالیلی برای نسبت دادن
کم کاری از سوی یکی به دیگری وجود دارد و ما اگر
بخواهیمخارجازاینقضیهورودپیداکنیموواقعاقصد
حلمسئلهراداشتهباشیم،بایدعزمجدیدرصنعت
به وجود آید که مشکل خود را شفاف و روشن بیان
کند و دیگر اینکه صنعت باور داشته باشد که نیرو ی
محقق و دانشگاهی یک بازوی فکری در جامعه است
و اینکه می تواند مسئله را با سرمایه گذاری و استمرار
آن حل و فصل کند .اگر به این باور نرسیم همیشه در
پارادوکسصنعتودانشگاهباقیخواهیمماند؛ولیاگر
صنعتبهاینجمعبندیبرسد،صورتمسئلهخود
را تشریح کند ،برای آن اولویتی قائل باشد و نسبت
بهتعریفآناقدامکند(هرچندممکناستدانشگاه
یاموسساتتحقیقاتیودانشبنیاندرشرایطفعلی
آن زیرساخت را نداشته باشند) نهایتا در یک پروسه
زمانی به نتیجه می رسد .تمامی اتفاقات توسعه ای
دنیا از همینجا شروع شده است؛ مثالی می زنم در
حوزهصنعتخطوطلولهدریایی،یکیازمدیراننفتی
معروفبینالمللیبهیکمحققدانشگاهیرجوعمی
کند( در حالی که آن دانشجو حتی در حوزه دیگری
فعالیتداشت).وچونپتانسیلالزمرادرتحقیقاتاو
میبیند،دراینزمینهسرمایهگذاریمیکندوامروزه
آن محقق دارای اعتبار بین المللی در حوزه ای است
کهدرآندرحالفعالیتاست.اینموضوعنشاندهنده
همان عزم جدی است که قبل تر به ان اشاره کردیم؛
مدیرصنعتیبهایننیرویفکریدانشگاهیباورداشته
والبتهدرتمامکشورهایپیشرفتهصنعتیهمینگونه
است .خوشبختانه ما در دانشگاه ها نیروهای جوان
ارزشمندیداریمکهاگرصورتمسالهایتعریفشود
و حمایت و سرمایه گذاری صورتگیرد و این موضوع
استمرار داده شود ،خروجی دقیق و درستی خواهد
داشت .ولی متاسفانه تابحال هیچگاه این عزم جدی
در صنعت ما دیده نشده است و مدیران صنعتی به
فکر حل و فصل مسائل امروز خود بوده اند و با کالن
نگریبهفکرمسائلصنعتیچنددههآیندهنبودهاند؛
البتهدانشگاههمگرفتارنوعیرفعتکلیفبودهاستو
اینکه این پروژه یا تحقیق را برای انجام دادن صرف به
پایانبرسانند.

Marine Engineering
صنعتکشتیسازی

دور زدن قوانین برای واردات شناورها
سازمان بنادر و دریانوردی متولی دولت در حوزه دریا است و تخطی از قانون در ارگان های دولتی به شکل عامدانه اتفاق نیفتاده است.
ش��اید ایجاد ی��ک وزارتخانه دریای��ی و یا یک
معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری پیشنهاد
درستی باشد تا بتواند به شکل رسمی مسئولیت
برنامه ریزی و پیگیری مسائل دریایی را دنبال
کند.

شناس��ایی صحی��ح و ارزیابی منطق��ی نواقص
و مش��کالت صنعت کشتیس��ازی به متولیان
و صاحبنظ��ران کش��ور کمک میکن��د تا به
راهحلهای اصولی و علمی برای رفع مشکالت
در مدت زمانی معقول دست یابند .علت واقعی
این نواقص و کمبودها ،از نظر بسیاری از مدیران
و متخصصان صنعت دریایی عواملی چون نبود
متولی قدرتمند ،عدم ارائه تسهیالت با شرایط
مناس��ب و ورود ش��ناورهای خارجی ،با وجود
امکان س��اخت داخل س��ه عاملی هس��تند که
مطرح می گردند.
در همی��ن خصوص گف��ت و گویی اختصاصی
ب��ا مهندس پیمان مس��عود زاده رییس کمیته
کش��تی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران و
عضو هیئ��ت مدیره این انجمن ترتیب داده ایم
که در ادامه می خوانید :

مس��ئله ایجاد سفارش در صنایع کشتی سازی
اس��ت و اگر به هر نحو ممکن تقاضا و سفارش
ایجاد ش��ود مث ً
ال با ارائه تسهیالت ترجیحی ،به
تب��ع آن زنجیره تامی��ن و گردش نقدینگی که
مس��بب رونق اقتصادی اس��ت ،اتفاق می افتد؛
البته نبود متولی واحد در صنعت دریایی و اینکه
مسئولیتها بین سازمان ها و بخش های مختلف
تقسیم شده مشکالتی ایجاد می کند به شکلی
که بعضا می بینیم هماهنگی هایی که باید بین
ارکان جامعه دریایی وجود داشته باشد که منابع
را در راس��تای هم افزایی کن��ار هم قرار دهد و
این صنعت را رو به جلو به تحرک وادارد ،وجود
نداشته و یا بعضاً حتی در جهت مقابل هم عمل
می نمایند .در مجموع من فکر می کنم اول از
همه نبود تقاضا و بعد نبود متولی قدرتمند دو
عامل اصلی مشکالت این صنعت هستند.

گفت و گو را با صحبت در مورد مس��ائل اصلی
صنعت کش��تی سازی شروع کنیم و اینکه حل
کدام مش��کل بیش از همه باید در اولویت قرار
گیرد.
بله همینطور است ،سه مش��کل یاد شده جزء
اصلی ترین مش��کالت صنعت دریایی اس��ت و
پیگیری های انجمن مهندسی دریایی هم حول
همین محورها بوده اس��ت .با چاره اندیشی در
این  3حوزه ،مش��کالت بر سر راه رونق صنعت
دریایی مرتفع خواهد شد .از نظر من مهم ترین

ش��ما چه ایده یا پیش��نهادی ب��رای ایجاد این
متولی واحد جه��ت هماهنگی بین ارگان های
مسئول دارید؟
تصویب قانون توس��عه صنایع دریایی در همین
راس��تا بود ،بدین شکل که ش��ورایعالی صنایع
دریایی این نقش را عهده دار ش��ود و به عنوان
باالترین مرج��ع با اختی��ارات قانونی ،که مهم
ترین ارکان حوزه دریا در آن عضو هستند ،این
مسئولیت مهم را به انجام رسان َد .اما بنا بر دالیلی
این وحدت فرماندهی تاکنون ش��کل نگرفته و

شما ایجاد س��فارش و تقاضا در صنعت کشتی
س��ازی را از مهم ترین عوامل رونق این صنعت
می دانید ،اما بارها در فضای مجازی مش��اهده
شده که افرادی برای خرید شناور از خارج اعالم
آمادگی می کنند و یا حتی تصاویر ش��ناورهای
خارجی خریداری ش��ده را منتشر می کنند .به
نظر شما مشکل کجاست؟ آیا مسئولین کوتاهی
می کنند؟!
س��ازمان بن��ادر و دریانوردی متول��ی دولت در
حوزه دریا اس��ت .به نظر من تخطی از قانون در
ارگان های دولتی به شکل عامدانه اتفاق نیفتاده
است .توضیح اینکه ما باید به قوانین حوزه دریا
دقت کنیم؛ مثال صنعت خودروسازی با صنعت
کشتی سازی بسیار متفاوت است :خودرو باید در
مرزهای قانونی از گمرک ترخیص شود و بعد از
شماره گذاری امکان تردد داشته باشد ،اما بحث
شناورها اینگونه نیست ،شناور می تواند با پرچم
ایران یا پرچم کش��ورهای خارجی حتی در آب
های ایران فعالیت کند ،موارد خریداری شناور از
خارج ،عموما با پرچم غیرایرانی ثبت می ش��ود
و در بن��ادر تردد می کند ،یعنی ممکن اس��ت
مالک ایرانی باشد ولی پرچم غیرایرانی است و از
منظر قانونی واردات شناور تلقی نمی شود .قانوناً
زمانی واردات ش��ناور اطالق می شود که پرچم
ش��ناور ایرانی شود و آنجاست که سازمان بنادر
می تواند با کنت��رل و محدودیت اجازه واردات
ش��ناور را ندهد و یا با استفاده از قوانین بررسی
کند که این شناور می تواند با پرچم ایران باشد
یا خیر .به دلیل وجود همین ویژگی اس��ت که
اصطالح��ا امکان دور زدن وج��ود دارد و امکان
کنترل سخت تر می شود.
آیا ارائه تسهیالت به کش��تی سازان داخلی به
تنهایی می تواند باع��ث رونق این صنعت مهم
شود؟
خ��ب ما اگ��ر آن اتفاقی که در خودرو س��ازی
صفحه  11شماره /121اردیبهشتماه1395/

بینالملل
همکاری موسسه رده بندی KR
کره و  ICSایران در بخش صنایع
فراساحل

سمینار معرفی خدمات موسسه رده بندی
ایرانیان و  KRکره در صنایع فراساحل در
محل این موسسه با حضور فعاالن و مدیران
صنایع آفشور برگزار شد.

سمینار معرفی خدمات موسسه رده بندی ایرانیان و
 KRکره در صنایع فراساحل در محل این موسسه با
حضورفعاالنومدیرانصنایعآفشوربرگزارشد.
حس��ن رضا صفری مدیرعامل موسسه رده بندی
ایرانیان در این سمینار ضمن بررسی توانمندیها و
ظرفیتهای موسسات رده بندی ،پیشنهاداتی را در
خصوصتوسعهردهبندیدرصنایعفراساحلوعلی
الخصوصسکوهاینفتیارائهنمودند.
صفریبااشارهبهمزایاوتوسعهردهبندیبهاینصنایع
وتاسیساتدریاییبهتشریحمزایایزیستمحیطی،
ایمنی جان اشخاص ،خسارات س��وانح و حوادث و
حفظمنافعمالکانصنایعفراساحلپرداخت.
در این س��مینار قائم مقام موسسه رده بندی KR
کره ،به تفاهمنامه و همکاری های مشترک بین دو
موسس��ه اشاره و اعالم نمود موسس��ه KRوICS
بصورت مشترک در صنایع فراس��احل ایران اعم از
بازرسیهایشخصثالث،آنالیزهایطراحیریسک
هاآمادههرگونههمکاریوارائهخدماتمیباشند.
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افتاد و وام های مناس��ب برای خرید از داخل
اختصاص یافت را با تفاوت هایی اجرا کنیم،
قطع��ا صنعت دریایی نیز رش��د خواهد کرد.
یعنی اگر بتوانیم تس��هیالت ارزان قیمت در
مقایسه با چین و کره برای کشتی سازان و به
نفع خریداران( )buyer Creditاختصاص
دهی��م ،آن زمان اس��ت ک��ه م��ی توانیم با
کشورهای دیگر رقابت کنیم و خریدار داخلی
رغب��ت پیدا کند که با کش��تی س��از داخلی
قرارداد س��اخت ببندد .در وضعیت فعلی این
امتیاز را شرکت های کره ای و چینی به تمام
دنی��ا ارائه می دهند و به همی��ن خاطر بازار
دنیا را قبضه کرده اند و بعضاً تسهیالت ارزان
قیمت تا  90درصد قیمت یک ش��ناور را به
خریداران ارائه می دهند .ما باید برای برعکس
کردن این مسیر تالش کنیم ،یعنی اگر دنبال
رونق صنعت و اقتصاد دریایی هستیم باید با
ارائه تسهیالت ویژه و ارزان قیمت این مهم را
دنبال کنیم .اما نقطه مقابل آن یعنی با ندادن
تسهیالت هرچقدر هم کیفیت و شرایط خوب
باش��د ،خریداران ایرانی تصمیم می گیرند به
سمت کشوری بروند که تسهیالت بلند مدت،
کم بهره و مناسب تری دارد صد البته کشتی
سازان نیز باید از لحاظ کیفیت و زمان ساخت
به ص��ورت رقابتی عمل نماین��د و نباید این
عامل مهم در جذب و رضایت مشتری از قلم
بیافتد.
ش��ما برای پر کردن ای��ن َگپ و از بین بردن
«امکان دور زدن» چه پیشنهادی دارید؟
ببینید بعضی از کشورها مانند آمریکا قانون
 JONESرا تبیی��ن کرده اند ،ب��ه این معنا
که برای شناورهای با پرچم خارجی عوارض
و تعرف��ه های باالیی اخذ م��ی نمایند .البته
س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ه��م این کار را
انج��ام داده و تعرفه بندری برای ش��ناورهای
با پرچ��م ایرانی و غیرایرانی متفاوت اس��ت؛
اما مشکل اینجاس��ت که این تفاوت چندان
معنادار نیس��ت که مانع فعالیت های آن ها
شود .یکی از روش ها اصالح تعرفه ها به نفع
شناورهای ایرانی است .موضوع دیگر هم می
تواند تخفیفات یا اصطالحاً «بخشودگی های
مالیاتی برای شناورهای ساخت داخل» باشد
که بخش��ی از آن در قانون آمده است و شاید
این موضوع باعث ش��ود که مالکان به شکل

قانونی شناور خود را ثبت کنند تا از تخفیفات
قانونی بهره مند شوند.
گفت و گو را با س��والی در مورد هجدهمین
همایش و نمایش��گاه خاتمه دهیم :ش��ما به
عنوان دبیر نمایشگاه صنایع دریایی (IRAN
 )2016 IMEXچه انتظارات و برنامه هایی
را دنب��ال می کنی��د و موثر ب��ودن آن برای
پیش��رفت صنعت داخلی در شرایط جدید را
منوط به چه عواملی می دانید؟
خب واضح اس��ت ک��ه بزرگتری��ن هدف ما
رون��ق صنعت دریایی در بخش های مختلف
است و نمایشگاه یکی از بسترهایی است که
باع��ث افزایش تعام�لات و رونق صنعت می
ش��ود ،اینکه این نمایش��گاه چقدر می تواند
تاثیرگذار باشد و اینکه آیا شرکت ها با حضور
در نمایشگاه چقدر می توانند توانمندی های
خود را ارائه کنند و س��همی از بازار بگیرند و
حتی اینکه چقدر می توانند از ش��رکت های
معتبر دنیا به عنوان جوینت استفاده کنند و
از تکنولوژی های آن ها در غالب مش��ارکت
بلند مدت استفاده کنند ،بستگی به فعالیت،
برنامه ها و انگیزه های اقتصادی خود شرکت
ها دارد ،در واقع ما تالش می کنیم که شرکت
های بیش��تر و معتبر تر از تمام نقاط دنیا در
نمایشگاه شرکت کنند و فرصت های صنعت
دریای��ی داخل را با فراهم کردن بس��ترها در
اختیار تمامی فعاالن دریایی کشور بگذاریم؛
اما این خود شرکت ها هستند که باید بتوانند
در ط��ول نمایش��گاه از این فرصت و بس��تر
مناسب استفاده مناسب کنند .علی ایحال این
دوره با حضور چشم گیر و کم سابقه شرکت
های خارجی روبرو هستیم و پیش بینی می
کنیم فضای در نظر گرفته شده زودتر از موعد
مقرر تکمیل و شرکت هایی که برای ثبت نام
در اقدام کنند با مش��کل فضا برای واگذاری
روبرو ش��وند .ضمناً در حاشیه این نمایشگاه
در روز س��وم گش��ت های دریایی و نمایش
ش��ناورهای س��اخت داخل به همراه مسابقه
شناورهای در نظر گرفته شده که از همیمجا
ضمن دعوت از کلی��ه فعاالن و عالقه مندان
درخواس��ت می گردد در صورتیکه شخص یا
شرکتی تمایل به نمایش شناور ساخت داخل
خود در این نمایشگاه را دارند هر چه سریعتر
مشخصات شناور را جهت هماهنگی الزم به
دبیرخانه انجمن اعالم نمایند.

Marine Engineering
صنعتکشتیسازی

عدم نظارت دقیق بر واردات شناورهای نو ،دست دوم و قدیمی
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران  :یکی از مشکالت مهم عدم نظارت دقیق بر انواع و اقسام شناورهای کوچک و بزرگ ،نو ،دست دوم و قدیمی
است که وارد کشور می شود و عم ً
ال صنعت کشور باید با این نوع محصوالت رقابت کند و مسلم ًا هیچ کشوری اینگونه مرزهای خود را به انواع
محصوالتخارجیبازنمیگذارد.

صنای��ع کش��ور ب��ه ص��ورت کلی مش��کالت و
محدودیتهاییدرمقایسهباکشورهایدیگردارندکه
باید به آنها توجه شود و راهکارهایی را برای رفع آنها
تدوین و به اجرا گذاشت .اما در مورد کشتی سازی
موارد خاصی عالوه بر مشکالت عمومی وجود دارد
که باید آنها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار
داد .اینها بخشی از صحبتهای محمد سعید سیف
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران است .مشروح
کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید :
شما در اواخر سال گذشته طی

نام�ه ای به رئیس جمه�وری در خصوص
سفارش س�اخت کشتی های کانتینری و

نفتکش چن�د میلیارد دالری ب�ه چین ابراز
نگرانی کرده بودید و خواسته بودید تا آقای

روحانیدستوربررسیاینموضوعرابدهند.
نتیجهپیگیریهایشماباگذشتنزدیکبه
 3ماه از ارسال این نامه چه بود و چه جوابی

بهشمادادند؟

از زمان درخواست فوق موضوع را دنبال می کنیم
و خوشبختانه رسیدگی هایی صورت گرفته است
و آنچه انجمن ب��رآن اصرار دارد چیزی جز رعایت
قانون نیست .قانون استفاده حداکثر از توان داخل
قانون جدیدی نیس��ت و حدود  15سال است که
مصوب شده و خوش��بختانه در بسیاری از بخش

هایاقتصادیوصنعتینیزنتایجخوبیداشتهاست.
توانایی کشور در ساخت انواع نیروگاه ها ،پل ها ،تونل
ها ،سکوهای دریایی و بسیاری موارد دیگر مرهون
توج��ه دولت به این قانون بوده و هماکنون فعالیت
های خوبی در این حوزه ها انجام می گیرد .مسلماً
اگربخواهیمبهکلکشورفکرکنیموآیندهبهتریرا
رقم بزنیم باید قوانین را محترم شمرده و نمی توانیم
قسمتهاییکهبنفع مااستاجراکنیموبقیهرادور
بزنیم .امیدوارم شرکت ها و مراکز دولتی یا وابسته
به دولت در این مسیر پیشگام باشند .متاسفانه در
حوزه ساخت کشتی و استفاده از بازار نیاز کشور که
طی  10سال آینده بصورت متوسط سالیانه بیش
از  3میلیارد دالر خواهد بود ،خوب عمل نش��ده و
این فرصتها بیشتر به دیگران و کشورهای خارجی
واگذار شده است.
به نظر شما شرکت های داخلی

کهدرامرصنعتکشتیسازیفعالیتدارند
پتانسیل و ظرفیت الزم را برای تامین نیاز

به ساخت کشتی را دارند؟ در صورت اینکه
پاسختان مثبت است نمونه هایی موفق از

ساخت کشتی را در کشور نام ببرید.

تواناییوپتانسیلانجامیککارنبایدبصورتمطلق
بحث ش��ود ،چون توسعه یک کشور در حوزههای
مختلف مس��تلزم ایجاد تدریجی پتانس��یلها و
تواناییها نیز هست و نباید تنها منتظر بود که وقتی
 100درصد همه چیز فراهم شده تازه به سراغ یک
صنعت داخلی بروی��م .این موضوع در بخش های
خدماتینیزقابلدرکاستوکشورسعیمینماید
که بیشتر نیازها را از طریق مراکز داخلی تامین کند
و آن مراکز نیز بتدریج خود را تجهیز و گس��ترش
می دهند .در هر حال خوشبختانه طی 2دهه اخیر
زیرساخت های خوبی فراهم شده و سخت افزارهای
اولیه بنحوی آماده هستند ،نیروی انسانی خوبی نیز
آم��وزش داده و طی یک دهه اخیر حداقل هزاران

نفر بصورت مستقیم در پروژه های طراحی و ساخت
انواع کشتی در کشور مشارکت داشته اند .بعبارت
دیگرمانیرویانسانیدرکشورداریمکهمستقیماًدر
طراحی و ساخت شناورهای مختلف داخلی حضور
داشتهوتجربهکسبنمودهاست،البتهبرخیازافراد
نیز بخاطر کم توجهی و شفاف نبودن برنامه های
آتیکشور،برایکاربهکشورهایدیگرعزیمتکرده
اند ،ولی در هرحال این پتانسیل وجود دارد و نمونه
های موفق نیز بسیارند .چه در حوزه حمل و نقل و
چه در حوزه نفت و گاز و همچنین در بخش نظامی
شناورهای خوبی ساخته ش��ده است .شناورهای
کانتینربر  ،شناور نفتکش  113هزار تنی ،کشتی
لوله گذار ،سکوی حفاری امیرکبیر ،ناوهای جماران
و دماوند ،انواع زیردریایی ها ،همه تجربه های موفق
کشور هستند که شاید تنها ضعف آنها بعضاً زمان
تحویل بوده است ،مسلماً موضوع زمان و پایبندی
به آن بحث مهمی است ولی باید منصفانه قضاوت
کرد و شرایط را مرور کرد که چقدر از این تأخیرات
بخاطر مسائل فنی بوده و چقدر از آن بخاطر مسائل
اداری ،حقوقی ،گمرکی ،تحریم و تامین مالی بوده
است .مسلماً اگر مشکالت حاشیه ای نباشد خیلی
بهترومناسبترمیتوانعملنمود.
به عقیده ش�ما اساسی ترین

مشکالت صنعت کشتی س�ازی در کشور
چیست و چه اقداماتی در خصوص رفع این
مشکالتانجامشود؟

صنایع کشور بصورت کلی مشکالت و محدودیت
هایی در مقایس��ه با کشورهای دیگر دارند که باید
به آنها توجه و روشهایی برای رفع آنها تدوین و به
اجرا گذاشت ،اما در مورد کشتی سازی موارد خاصی
عالوه بر مشکالت عمومی وجود دارد که باید آنها را
بصورت جداگانه مورد بررسی قرار داد .اولین مشکل
عدم شناخت مسئولین از تجارب و امکانات کشور
بصورتصحیحاست.متاسفانهاکثرمسئولینحداکثر
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اخبار انجمن
افتتاح جشنواره صنعتی مکانیک
شریف
دهمین دوره جش�نواره صنعتی مکانیک
ش�ریف با هدف نزدیکتر ش�دن دو جامعه
دانشگاهی و صنعتی کشور با حضور جمعی
از دانش�جویان فارغ التحصیل و همچنین
صاحبان صنایع در دانشگاه شریف آغاز به
کار کرد.

دهمین دوره جشنواره صنعتی مکانیک شریف
با هدف نزدیکتر ش��دن دو جامعه دانشگاهی و
صنعتی کشور با حضور جمعی از دانشجویان فارغ
التحصیل و همچنین صاحبان صنایع در دانشگاه
شریف آغاز به کار کرد.
ب��ه گزارش مارین نیوز ،در این جش��نواره که از
تاریخ  21تا  23اردیبهش��ت برگزار خواهد شد،
دانشجویان از نزدیک با صنعت مکانیک و ساختار
صنعتی و اقتصادی کش��ور آشنا خواهند شد و
برای رسیدن به هدف ارتباط بیشتر با موسسات
وشرکتهای معتبر صنعتی در کارگاههایی که در
نظر گرفته شده شرکت خواهند کرد.
انجمن مهندس��ی دریایی ایران به همراه ستاد
توس��عه فناوری و صنایع دان��ش بنیان دریایی
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز در
نمایشگاهی که در حاش��یه ی این جشنواره بر
گزار ش��ده حضور دارد و دانشجویان از نزدیک با
برنامه ها و دستاوردهای این انجمن و ستاد آشنا
می شود.

ایزوایکو را دیده اند یا اسم صدرا را شنیده اند ،اما
در صنایع دریایی بسیاری مراکز دیگر خصوصی و
دولتی داریم که هزاران نفر پرسنل دارند و مث ً
ال
در یکی از آنها بصورت همزمان  10فروند یدک
کش درحال ساخت است .طبیعتاً بخاطر عدم
این شناخت تصمیمات غیرکارشناسانه گرفته
شده و برخالف قانون همین سال گذشته چند
فرود یدک کش را برای ساخت ،شرکت وابسته
به دولت به امارات س��فارش داد .دومین مشکل
مهم عدم نظارت دقیق بر انواع و اقسام شناورهای
کوچک و بزرگ ،نو ،دس��ت دوم و قدیمی است
که وارد کشور می شود و عم ً
ال صنعت کشور باید
ً
با این نوع محصوالت رقابت کند و مسلما هیچ
کشوریاینگونهمرزهایخودرابهانواعمحصوالت
خارجی باز نمی گذارد ،در کشور خودمان نیز در
ح��وزه های دیگر تعرفه ها و نظ��ارت بر واردات
خیلی شفاف تر هستند .مشکل سوم نبود روش
مشخص و مؤثری برای تامین مالی است ،اگرچه
تامین مالی و تسهیالت بانکی در تمام امور کشور
یک محدودیت جدی است ولی در حوزه کشتی
سازی تقریبا این موضوع تعطیل است و اص ً
ال با
نیازهایکشورهماهنگنیست.طبیعتاًکشورهای
خارجی مانند چین و کره با همین اهرم فاینانس،
خیلی از سفارشات کشور ما را جذب می نمایند.
مسلماً اگر بتوانیم با چند درصد کمتر و با شرایط
مناسبی وام هایی را اختصاص دهیم از مزایای این
صنعتبهترمیتوانیمدرتوسعهسواحل،اشتغال
زاییوشکلدهیزنجیرهتامیناستفادهنماییم.
قرار بود ،براس�اس ماده

 7قان�ون حمای�ت از صنای�ع دریایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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و بان�ک مرک�زی جمهوری اسلامی
ای�ران مبلغ یک میلی�ارد دالر از محل
صندوق توسعه صنایع دریایی تامین
کنن�د تا برای حمای�ت به این صنعت
تزریق ش�ود اما گویا براس�اس اخبار

هنوز وضعیت این صندوق مش�خص
نیس�ت .در نهای�ت تکلی�ف صندوق

توس�عه صنایع دریایی چه می ش�ود

و چ�ه پیگیری هایی از س�وی انجمن
مهندس�ی دریای�ی در ای�ن خصوص
صورت گرفته است؟

علیرغم تبلیغات و مطالبی که مطرح می شود
متاسفانههنوزگاممؤثریبرداشتهنشدهوشرایط
استفادهازصنایعصندوقتوسعهملیشفافنشده
است .اگرچه در قانون این موضوع ذکر شده ولی
عم ً
ال در مرحله اجرا چیزی دست صنعت گران را
نگرفتهاست،همانطورکهعرضکردماینمشکل
یک مشکل اساس��ی بوده و باید برای آن فکری
کرد .متاسفانه ما برای چند درصد سود بیشتر و
یا موانع مشابه کل بازار را داریم از دست می دهیم
و انتظار داریم سواحل کشور توسعه و یا بتوانیم
امنیت دریایی خود و یا حمل و نقل دریایی خود
را تامین کنیم .مسلماً یکی از عوامل اصلی در این
امورتواناییوصنعتفعالساختوتعمیرکشتی
است.طیجلساتومکاتباتمختلفانجمناین
نیاز اساس��ی را مطرح کرده و معاون اول رئیس
جمهور و وزیر محترم صنعت نیز مسئله را مورد
توجه قرار داده اند .امیدوارم با تالش مس��ئولین
محترم شاهد تسهیل در این امر و ایجاد راهکار
الزم برای تامین مالی پروژه های دریایی باشیم.

Marine Engineering
صنعت داخل

سهضلعتوسعهصنعتدریاییایران:
بانک ،بیمه و موسسات ردهبندی

حسن رضا صفری مدیرعامل موسسه رده بندی
ایرانیان در جلس��ه کمیته کشتی س��ازی که به
میزبانی دکتر منصور معظمی ریاس��ت سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران سه شنبه بیست
و هشتم اردیبهشت نود و پنج برگزار شد صحبت
های جالب توجهی داشت.
وی در ابتدای صحبت های خود به معرفی موسسه
رده بندی ایرانیان ،توانمندی ها و اهمیت آن برای
صنعت داخلی ای��ران پرداخت و در ادامه گفت« :
وقتی ش��نیدیم جناب دکتر معظمی از نفت که
کارفرمای بزرگی برای صنعت فراساحل و دریای
کشور اس��ت به بخش صنعت کشور آمدند ،هم
امیدوار شدیم هم کمی نگران .نگرانی از این بابت
که متأسفانه صنعت نفت کشور که به همت مردم
غیور ایران ملی شد و از کمپانی های انگلیسی به
صورت کلی تحویل گرفته شد بعدا ً به همت دست
اندرکاران ایرانی صنعت نف��ت با خرید از خارج و
واگذاری پروژه ها به خارجی ها دوباره صنعت نفت
رانتی و خارجی سازی شد .امیدواری ما هم از این
بابت بود باالخره یک مقام ارشد از یک کارفرمای
بزرگ شاید کار برای جامعه صنعتی دریایی کشور
بیاورد .به هر حال به عنوان کسی که دو سال در این
سازمان معظم کار کردم فکر می کنم که دقیقا می
دانم چرا تا بحال چیزی از این سازمان برای صنعت
دریایی درنیامده است چون این سازمان برخالف
اسمش و مأموریتش به جای اداره کردن منابع برای

توسعه صنعت توسط مدیران و کارشناسان ،توسط
نیروهایی اداره می شود که تنها برای حفظ و ارتقای
موفقیت های شغلی خود تالش می کنند».
مدیرعامل موسس��ه رده بندی ایرانی��ان در ادامه
پیش��نهادات خود را برای ارتقای صنعت دریایی
کشور مطرح کرد ،که در ادامه می خوانید:
 -1در وزارت صنعت ،معدن و تجارت لیستی وجود
دارد ک��ه ورود برخی تجهیزات و کاالها را ممنوع
اعالم کرده است .پیشنهاد این است که نام خدمات
رده بندی هم در این لیست گنجانده شود.
 -2موسس��ه رده بندی ایرانیان از س��وی وزارت
صنایع ،س��ازمان صنایع و ش��ورایعالی به عنوان
موسسه و سازمان مورد تایید برای کارگزار و عامل
نظارت بانک معرفی شود.
 -3تدوین ش��اخص های فنی مناقصات انتخاب
شناور برای اجاره در صنعت نفت به موسسات رده
بندی واگذار شود.
 -4تدوین شاخص های فنی مناقصات واگذاری
س��اخت شناور به کشتی سازان به موسسات رده
بندی واگذار شود.
 -5طرح رتبه بندی ش��رکت ها و موسسات رده
بندی اجرایی شود.
 -6س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران
تعریف جدیدی از طرح و ایجاد ش��رکت ها برای
توسعه صنعت ارائه دهند و به جای ایجاد شرکت

ها که بعدا بایستی به صورت خصوصی سازی و یا
اختصاصی سازیِ واگذار شده ،از دست برود طرح
س��فارش دهی به بخش خصوصی در دستور کار
قرار گیرد و یا از همان ابتدا طرح ایجاد شرکت ها و
مجری طرح به بخش خصوصی صاحب صالحیت
واگذار شود و همان حمایتی که از مجریان دولتی
ایجاد ش��رکت ها و طرح ها به عم��ل می آید از
همین ابتدا از بخش خصوصی واقعی که می خواهد
کارخانه و یا صنعتی را برای خودشان ایجاد کنند
حمایتشود.
 -7تدوین معیارهای تأیی��د صالحیت واگذاری
ش��رکت ها و طرح ها به بخش های خصوصی به
تشکل های تخصصی واگذار شود.
 -8واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش
خصوصی به صورت اجاره بلندمدت با نرخ بسیار
پایین و به شرط نگهداری و توسعه زیرساخت ها
انجامگیرد.
 -9بحث بار برای صاحبان ش��ناورهای ایرانی در
پسابرجام بس��یار مهم است .واگذاری حمل نفت
ایران به نفتکش حمل بار ایران واردات و صادرات
به کشتیرانی اگر کشتی کم بود خودش اجاره کند
و همچنین در بعد شناورهای کوچک
 -10ایجاد شرکتی بزرگ holding company
متشکل از کلیه ش��رکت های خصوصی صنایع
دریایی ایران ،این شرکت می تواند وظیفه بازاریابی
و تنظیم بازار و کمک به توسعه زیرساخت های هر
شرکت را داشته باشد و این شرکت بزرگ می تواند
به تجمیع ظرفیت ها بپردازد.
 -11سه ضلع توسعه صنعت دریایی ایران بانک،
بیمه و موسسات رده بندی است و اگر این سه ضلع
هماهنگ شوند صنعت توسعه می یابد.
باید دید ریاست جدید سازمان گسترش و نوسازی
صنایع تا چه حد می تواند در عمل یاریگر صنعت
دریایی ایران باشد.
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اخبار انجمن

امکان فعالیت در اماکن مسکونی برای شرکتهای دانش بنیان بالمانع شد
براساس تفاهم نامه ای مابین شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت شرکت های دانش بنیان مستقر در تهران در
اماکنمسکونیبالمانعشدهاست.
راساس تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تهران
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که
در راس��تای اجرایی ش��دن سیاستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی به امضاء رس��ید ،شرکت های
دانش بنیان مستقر در تهران امکان فعالیت در
اماکن مسکونی را پیدا کردند.
به منظور عملیاتی شدن این اقدام صورت جلسه
ای مابین معاون شهرسازی و معماری شهرداری
تهران و معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
به امضاء رس��ید .بر این اس��اس ابالغیه معاون
شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تاریخ
 15/4/1395به ش��هرداران محترم مناطق 22
گانه ابالغ شد.
در این ابالغیه که براس��اس تفاهمنامه یادشده،

منتش��ر شده است ،آمده :اس��تقرار آن دسته از
ش��رکت های دانش بنیان که از طریق معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری معرفی می
ش��وند ،در اماکن مس��کونی واقع در پهنه های
کار و فعالی��ت و مختلط (پهن��ه های  Mو )S
که دارای ش��اکی خصوصی و یا آراء کمیسیون
های ماده صد نباش��ند (مشابه دفاتر مهندسی)
بالمانع است.
بر همین اس��اس ،برخی اهداف تفاهم نامه بین
معاون��ت علم��ی و فناوری و ش��هرداری تهران
توسعه اقتصاد دانش بنیان در شهر تهران ،کمک
به حل مشکالت ش��هرداری از طریق نوآوری و
فناوری ،ترویج وفرهن��گ اقتصاد دانش بنیان،

یکپارچه سازی اطالعات،
ض�رورت راه ان�دازی
پایگاه اطالعات دریایی
()imarine
ای�ران
براس�اس تفاهم نامه ای مابین شهرداری تهران و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت
شرکت های دانش بنیان مستقر در تهران در اماکن
مسکونیبالمانعشدهاست.

دبی��ر کارگروه ترویج س��تاد دریایی معاونت
علمی فناوری در خصوص ضرورت یکپارچه
س��ازی اطالع��ات دریای��ی گف��ت  :دغدغه
ارتقاء نقش صنایع دریایی ایران در کش��ور
و کشورهای منطقه و حتی سایر کشورهای
دنیا از س��الها پیش ایجاد شده است و وجود
چنین س��ایتی می تواند جایگاه این صنعت
مهم را بهبود بخشد.
بهنام رضایی در ادمه افزود  :ایران با داشتن
تقریب��ا  5800کیلومتر س��احل در ش��مال
و جنوب کشور و دسترس��ی به رودخانه ها
و حوضچ��ه های آب��ی ،دارای ظرفیت های
عظیمی در توسعه صنایع دریایی می  باشد.
لذا گنجاندن تمامی این ظرفیت ها از منظر
صنعتی ،علمی ،اقتصادی در یک پایگاه جامع
دریایی برای اس��تفاده عموم از اهداف ستاد
دریای��ی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت
جمه��وری در راه ان��دازی این س��ایت بوده
اس��ت .وی مهم ترین اه��داف راهبری این
پایگاه را حرکت در سه حوزه تعاملی ،جامع
و کاربردی دانست و گفت  :با این سه هدف
راهبری میتوان این پایگاه جامع را مناس��ب
مدی��ران رده باال و میانی ،صاحبان صنعت و
اقشار تحصیل کرده دانشگاهی و دانشجویان
بر شمرد.
سایت های تشکیل شده در این پایگاه عبارت
اند از:
• پایگاه اطالع رسانی محصوالت و تجهیزات
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ایجاد و توس��عه فرصتهای ش��غلی برای دانش
آموخت��گان ،بازارس��ازی و بازاریابی محصوالت
دانش بنیان زیر نظر کمیته ای مشترک در حال
پیگیری است.
برپای��ه این تفاهم نامه اعضاء کمیته مش��ترک
محمودشیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری
سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمه��وری و پرویزکرمی مش��اور معاون علمی
س جمهوری ک��ه نمایندگان تام
و فناوری رئی 
االختیار معاونت علمی و دکتر بابک نگاهداری
رییس مرکز فناوری ش��هر ته��ران نماینده تام
االختیار ش��هرداری تهران در اجرای این تفاهم
نامه هستند.

دریایی
• پایگاه اطالع رسانی مشاغل و فناوری های
دریایی
• تاالر گفتمان دریایی
• پای��گاه اطالعات ش��رکت ها،حمایت ها و
مناقصات حوزه دریا
• پای��گاه داده ه��ای دریای��ی و بان��ک های
اطالعاتی

ایران با داشتن تقریبا
 5800کیلومترساحل در
شمال و جنوب کشور
و دستر�سی به رودخانه
ها و حوضچه های
آبی ،دارای ظرفیت
های عظیمی درتوسعه
صنایع دریایی می  باشد.

الزم به ذکر اس��ت پای��گاه اطالعات دریایی
ایران( )imarineبه همت س��تاد توس��عه
دریایی و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف
و انجمن مهندسی دریایی ایران راه اندازی و
در اختیار عموم قرار گرفته است.

Marine Engineering
صنعتکشتیسازی

سازندگانشناورمشکالت خودرامطرحکردند
سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت نودو پنج ،دکتر منصور معظمی ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران میزبان کمیته کشتی سازی
انجمنمهندسیدریاییایرانبود.

سهشنبهبیستوهشتماردیبهشتنودوپنج،دکتر
منصور معظمی ریاست سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران میزبان کمیته کشتی سازی انجمن
مهندس��ی دریایی ایران بود .در این جلسه مدیران
کشتی سازی بخش خصوصی و دولتی مشکالت و
مسائل خود را مطرح کردند که در ادامه می خوانید:
مهندسعلیپورمعاونسازمانصنایعدریایی
درحوزهشناورهایسطحی:
« سازمان صنایع دریایی در چهارحوزه فعالیت دارد.
ظرفیتمهندسیدراینسازمانایجادشدهکهزنجیره
کاملیازفرایندطراحی،ساختوتحویلدرسازمانبه
وجودامدهکهخبطبیعتایکسازماندولتیاستو
زیرساخت ها ایجاد شده .در واقع این یاردهای کشتی
سازی را دوستان ایجاد کردند ولی صنعت های دیگر
مانند بنیان موتور ،ت��وس دریا و ...را ما ایجاد کردیم.
بنابراین ظرفیت های مهندسی و تولید در سازمان
صنایع دریایی ایجاد شده و امیدواریم کمکی باشد تا
همافزاییدرحوزههایدیگرهماتفاقبیفتد.موضوع
دیگراینکهتامینشناورازخارجبهدلیلظرفیتهای
کهداریم،گریبانماراهمگرفتهاست».

مهن�دس بابایی عضو هیئ�ت مدیره انجمن
مهندسیدریاییایران:
«درماده 7قانونحمایتازصنایعدریاییمعادلیک
میلیارد دالر از محل صندوق توسعه صنایع دریایی
باید تزریق شود که قانون است :سازمان مدیریت و
برنامهریزیکشوروبانکمرکزیجمهوریاسالمی
ایران مکلفند در بودجه سنواتی منابع موردنیاز را تا
سقف یک میلیارد دالر ساالنه از محل حساب فالن
در نظر بگیرند .این قانون اس��ت و در مجلش هم
تصویب شده است ولی اجرا نمی شود».
مهندسابوالفضلازکشتیسازیاروندان:
« در ابتدا امیدوارم س��ازمان گس��ترش همکاری
کنند که تهاتر بدهی اروندان انجام شود و این وزنه
از پای اروندان جدا شود ،چون در مسائل موضوعی
همیشه همراه ما هست و فکر می کنم با توجه به
شرایطی موجود ،این موضوع قابل حل است .بحث
دیگر اینکه وزارت کار اعالم می کند ما 370میلیون
تومان سرمایه گذاری برای ایجاد یک اشتغال پایدار
نیاز داریم ،در حالی که پروژه هایی که ما به صندوق
توسعه دریایی و بانک های مختلف اعالم کردیم با

 feasibility studyکامل برای 1000نفر اشتغال
ایج��اد می کند و ما  0.1مبلغ اعالم��ی وزارت کار
تسهیالت نیاز داریم تا شغل پایدار برای حداقل 10
سال ایجاد کنیم» .
مهندس بابائیان قائم مقام کش�تی س�ازی
اروندان:

«قبلازهرچیزبایدبگویمماهیچمشکلیدرساخت
وسازشناورهایمتوسطنداریموامکانساختهمه

انواع آن در کشور ما وجود دارد .مشکل اینجاست که
عده ای عالقه مندند که شناور را وارد کنند ،اگر ما

بتوانیمتاحدودیجلویاینوارداتمخربرابگیریم
مش��کل تا حدود زیادی حل می شود ،بحث دیگر

تسهیالت است و اینکه برای سازنده ها تسهیالت
مهیانمیشود.موضوعآخرهمانبدهی 54میلیارد

تومان بدهی اروندان به سازمان گسترش است ،ما
قراردادهای کالنی بستیم که به خاطر حساب ها و

قضیه ماده 141باعث شد که اروندان نتواند به موقع
نسبتبهساختشناورهایخودشاقدامبکند».
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اخبار انجمن
دومین جلسه شورای راهبری
نقشهراه فناوریهای دریایی کشور
برگزار شد
ستاد توس�عه فناوری و صنایع دانشبنیان
دریایی معاونت علمی ،نشس�تی با حضور
اعضای ش�ورای راهبری نقشه راه فناوری
ه�ای دریایی به منظور عملیاتی ش�دن و
نهایی سازی نقشه راه برگزار کرد.

در این جلسه فرآیند تدوین نقشه راه فناوریهای
دریاییکشورتشریحوروشهایهمکاریبهمنظور
توسعه فناوریهای اولویتدار دریایی و همچنین
اجرایی سازی نقشه راه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست اعضای شورای راهبری با پرداختن
به موضوعات اساسی و مهمی همچون شناسایی و
ثبت نام از اساتید دانشگاهی به منظور همکاری در
فرآیند اجرایی سازی نقشه راه فناوریهای دریایی،
تعیین محققین مرتبط با محورهای نقشه راه برای
تهیه شناس��نامه فناوری و تهی��ه فرمت گزارش
شناسنامه فناوری برای هریک از محورهای نقشه
راه با همکاری اساتید دانشگاهی ،امضای تفاهمنامه
بین معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری
و وزارت دفاع به منظ��ور حمایت از فعالیتهای
پژوهشی اساتید و دانشجویان در راستای نقشه راه
فناوری های دریایی به اظهار نظر و بیان راهکارهای
مناسب سازمان های خود برای بهبود همکاری ها
پرداختند .در پایان دومین جلسه شورای راهبری
نقش��ه راه فناوری های دریایی کشور مقرر شد،
سازمانها تکمیل لیست پیوست جهت معرفی
اسامی خبرگان و متخصصین مرتبط با محورهای
نقشه راه ،دسته بندی و اعالم روش های حمایتی
قابل استفاده در جهت اجرایی سازی نقشه راه و
عناوین ،طرح ها و مس��تندات موجود سازمانی با
محورهای نقشه راه برای استفاده در کمیتههای
تخصصی را تا تاریخ  10/4/95به دبیرخانه ستاد
توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی
اعالمکنند.
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مهن�دس رحمان�ی مدیرعام�ل ش�رکت
شناورسازانصنعتودریا:
« شناورسازان صنعت و دریا اولین شرکتی بود که
بعد از ایتالیایی ها در ایران دستگاه جرثقیل از آب
گیریشناورساخت،ولیمتاسفانههیچپشتیبانی
صورت نگرفت و شرکت های دولتی – غیر دولتی
نیاز خود را از خارج تامین کردند ،کاالهای دست
دوم وارد کردند ،در صورتی که ما در داخل تا800
تن را طراحی کردیم» .
دکترفالحیرئیسانجمنسازندگانشناور،
تجهیزاتوسازههایدریاییایران:
« ما در مکاتباتی طوالنی با معاون اول جناب آقای
جهانگیری دستور 1میلیارد دالر اعتبار از صندوق
توسعهملیرادادندومایکسنتازآنرانتوانستیم
بگیریم و بیش از یک س��ال است که از این ماجرا
میگذرد.اماعلتچیست؟ببینیدمادرداخلبدنه
دولتصاحبعلهنداریم،اگردربخشصنایعنظامی
توفیقاتیحاصلشده،یکصنعتدریاییکنارآن
شکلگرفتهبود.درحالیکهدردروننظامصنعتی،
هیچبخشدریایینداریم،استدعایمنایناستکه
یکمعاونتدروزارتصنایعو معادنشکلبگیرد،
چونمیتوانداینصنعتمهمرازندهنگهداردوروبه
جلوحرکتدهد،شایداولینوظیفهاینمعاونتمثال
دریافتهمین1میلیاردباشدکهبادستورمعاوناول
رئیس جمهور بوده است .من اطمینان دارم که اگر
تسهیالتبخشخصوصیبهشرطساختداخل
تامینشود،باتوجهبهزمانبندیدقیق،سفارشات
بهداخلسپردهخواهدشد.بهاینمعناکهفاینانس
صاحبانکشتیوکشتیرانیهابهشرطیتامینشود
کهازسازندهداخلیشناورخریدکنند،شکنکنید
کهتوسعهصنعتکشتیسازیراخیلیزودخواهیم
دید.بحثآخرقوانینگلوگشاددرصنایعدریایی
استکهبایدبازنگریشودوچکیدهایقابلاجرارااز
آندربیاوریمکهقابلاستفادهباشد».

مهندس پوری مدیرعامل شرکت کشتی
سازی بوت سرویس ایران در جزیره کیش :
« از س��ال  84فعال هستیم و با همکاری صنایع
دریایی بالغ بر 25فروند شناور تندرو تحویل دادیم:
گاردساحلی،شناورراهنمابر،مسافربرو..امامشکلی
که وجود دارد تامین منابع مالی پروژه های صنعت
دریایی است .ما حدود 8-7سال تحریم بودیم که
برای هیچ کدام از پروژه های ما LCباز نشد ،چون
بانکهایمااینتواناییرانداشتند،نهایتامابامنابع
خودتامینتجهیزاتمیکردیم.آقایانمطلعندکه
در دوران تحریم ما با 30-20درصد پیش پرداخت
چیزینمیخریدیم،باید80-70درصدنقدپرداخت
میکردیموبعداز 6ماهتحویلمیگرفتیم.درنتیجه
منابعمالیماتهکشیدودروضعیتکنونیوبعداز
تحریمهادوبارههمانمشکالترابرصنعتکشتی
سازی خود تحمیل می کنیم در حالی که انتظار
داشتیم دوران جدیدی داشتیم.خدود 6ماه پیش
مهندسافخمیازبانکصنعتومعدنبهمجموعه
ما تشریف آوردند و محبت کردند و گفتند یک وام
ارزیازمنابعصندوقتوسعهبهشمااختصاصخواهد
یافت و این موضوع بعد از  4 -3ماه تصویب شد و
کاش این اتفاق نمی افتاد 6.5،میلیون دالر برای ما
مصوب کردند و باز هم کاش این اتفاق نمی افتاد،
بندهایی برای ما گذاشتند که به معنای ندادن پول
بود،ازهمکارانجنابمهندسرفعتازشورایعالی
صنایعدریاییتماسگرفتندوپرسیدندکهآیااینوام
را دریافت کرده ام و جواب من منفی بود ،پرسیدند
چرا؟جوابواضحبود،چون 150درصدوثیقهملکی
ازمنخواستند.اگریکصنعتگرتواناییتامین150
درصدوثیقهملکیداشتهباشد،چرابایدوامبگیرد؟
وثیقه اش را می فروشد .برای 6میلیون دالر از من
 10میلیوندالروثیقهملکیخواستند.چطورمی
شوداینمیزانوثیقهراتامینکرد؟اینکارهاصنعت
وصنعتگررا ناامیدونابودمیکند».

Marine Engineering
نقد صنعت دریایی

ایجاد متولی قدرتمند برای صنعت
دریایی ایران
سه شنبه بیست و هش�تم اردیبهشت نودوپنج ،دکتر منصور معظمی ریاست سازمان
گس�ترش و نوسازی صنایع ایران میزبان کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی
ایران بود.

بینالملل
میزانتقاضایمشتریان LPGبیش  تراز
عرضه این فراورده از سوی ایران
با وجود اینکه ایران ،ص��ادرات  LPGبه ژاپن

را قطع کرده است ،میزان عرضه  LPGکشور

نش��ان می دهد همچنان مشتری های زیادی
خواه��ان خرید  LPGاز ایران هس��تند .بنابر
گفته دکت��ر احمد مهدوی دبی��ر کل انجمن

صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی میزان
تقاضای مش��تری ه��ای  LPGبیش از میزان

عرضه این فراورده از سوی ایران است .مهدوی

با اشاره به اینکه میزان عرضه  LPGنشان می
دهد مشکالت بیمه و تامین کشتی های حامل

نسبتا حل شده است ،افزود« :مانع اصلی بر سر

راه عرضه صادرات گاز مایع ،تامین کشتی بود

که برخی خریداران با اس��تفاده از حامل های
 LPGخود این مسئله را حل کردند».

ایران همچنین در تالش برای رقابت با همتایان

دکترمنصورمعظمیمدیرعاملسازمانگسترش
و نوس��ازی صنایع ایران با اشاره به اینکه اولین
راهکار ایجاد متولی برای صنعت دریایی کشور
است افزود « :من در جلسه ای از مهندس نعمت
زاده وزیر صنعت پرسیدم متولی صنعت دریایی
ایران چه نهادی است و ایشان پاسخ دادند سازمان
گسترش و نوسازی؛ من هم درخواست کردم که
این موضوع باید رسما ابالغ شود.
وی اضافه کرد  :ما باید راهکاری را پیدا کنیم برای
ایجادمجموعهایکهتواناییاجراییکردناهداف
اصلی صنعت دریایی را داشته باشد .ایجاد تولیت
برای این صنعت مهم با اهداف سیاست گذاری،
نظارت و تنظیم است ،از طرفی با توجه به تبیین
برنامه ششم توسعه ،زمان الزم را در اختیار داریم
که به کمک انجمن مهندسی دریایی ایران تیم
کارشناسی تشکیل دهیم و به حکم یک خطی
واجراییبرسیم».
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی ادامه داد« :
عملکردنادرستکشتیساز،شرکتملینفتکش
را به خرید خارج اجبار می کند ،البته در جلساتی
کهبامهندسصفاییداشتهایم،اینمسائلراحل

و فصل کردیم.
معظمی گف��ت  :موضوع دیگر اینک��ه نباید در
وضعیتکنونی به دنبال مقصر باشیم ،بلکه باید با
رویکرد سازنده از اشتباهات گذشته درس بگیریم
و امکان تکرار آنها را از بین ببریم».
در ادامه دکتر محمد سعید سیف رئیس انجمن
مهندس��ی دریایی ایران دلیل برگزاری کمیته
کشتی سازی انجمن را آشنایی سازمان با مسائل
و مش��کالت بخش خصوصی دانست و افزود« :
اختیاراتوامکاناتوزارتصنعت،معدنوتجارت
میتواندبسیارتعیینکنندهباشدونقشحمایتی
از بخش خصوصی داشته باشد .امیدواریم سازمان
گسترشونوسازیبا توجهبهنقشتعیینکننده
ای که دارد در این زمینه راهگشا باشد».
مهندس دلیری معاون گس��ترش پ��روژه های
صنعتی س��ازمان گسترش با اش��اره به تعیین
برنامهاستراتژیکبرایصنعتدریاییباهمکاری
ش��ورایعالی صنایع دریایی و انجمن مهندسی
دریایی ای��ران ،اف��زود « :ما برنام��ه هایی برای
گسترش شرکت ایزوایکو داشته ایم مذاکراتی نیز
با شرکت ملی نفتکش انجام داده ایم و در آینده

بین المللی و بازگشت ارتباطات حمل و نقل به
دوران قب��ل از تحریم ها ،اوای��ل آپریل 2016

طرح��ی را برای تزریق  2.5میلیارد دالر برای

بروزرسانی ناوگان نفتکش خود به انجام رساند.
اواسط ماه می امسال نیز قرارداد سفارشات 2.4
میلیارد دالری با کشتی سازان کره ای منعقد

کرد.

کش��تیرانی جمه��وری اس�لامی ( )IRISLو
ش��رکت نفت ف�لات ق��اره ای��ران ()IOOC
ضمن تواف��ق اولیه با کش��تی س��ازهای کره
ای ،اع�لام کردند « :یاردهای کره ای س��اخت

کش��تی ها را در  2018و  2019آغاز خواهند
کرد».ش��رکت های ایرانی همچنین برای امن

کردن تامی��ن فاینانس قرارداده��ا تالش می
کنند .ای��ن قراردادها بخش از طرح های ایران
برای مدرنیزه کردن داک یاردهای قدیمی برای
ساخت کشتی های بزرگ است.

http://worldmaritimenews.com/archives/194362/
iran-ends-lpg-exports-to-japan/
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امیدواریم کشتی های بزرگی که معموال از آسیای
میانهخریداریمیشدندبهسازندگانداخلیسپرده
شوند.
مهندس پیمان مسعودزاده رییس کمیته کشتی
س��ازی در ادامه با اش��اره به اینکه در مواردی دیده
شده شناورهای کوچک و متوسط از خارج خریداری
ش��ده ،در حالی که همه روی سفارش��ات ساخت
کش��تی های بزرگ تمرکز کرده ان��د ،تاکید کرد:
« بخش خصوصی رزومه بس��یار موفقی در زمینه
ساخت شناورهای کوچک و متوس��ط دارد و باید
از ظرفیت های داخلی استفاده کرد ».وی در ادامه
توانمندی های بخش خصوصی و انجمن مهندسی
دریایی ایران از جمله پایه گذاری موسسه رده بندی
ایرانیان به ریاس��ت مهندس حسن رضا صفری را
بررسی و به معرفی کتاب ها و اطلس های کشتی
سازی تهیه شده توسط انجمن مهندسی دریایی و
پیگیریاجرایطرحرتبهبندیشرکتهاوموسسات
دریاییعضوانجمنپرداخت.
عضو هیات مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران
افزود « :موردی هم بوده که شرکت چینی با تامین
 100درصد فاینانس 2.5،درصد مالیات و به صورت
ده ساله حاضر به ساخت شناور بوده ،اما باید به افق
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های پیشرو و اهداف بلندمدت نگاه کنیم ،اشتغال و
صنایعجنبیبزرگیکهدرکنارکشتیسازیداخلی
ایران ایجادمی شود،بسیار تعیینکنندهاست».
بایدبهافقهایپیشرو
واهدافبلندمدتنگاه
کنیم،اشتغالوصنایع
جنبیبزرگیکهدرکنار
کشتیسازیداخلی
ایران ایجاد می شود،
بسیارتعیینکننده
است.
پیمانمسعودزادهدرپایانصحبتهایخودتوضیح
داد « :مناقصه های سازمان بنادر و دریانوردی بین
المللی است ،اما ش��رایط نابرابر است :مالیات برای
شرکت خارجی 3درصد ،اما برای سازندگان داخلی
عالوه بر  6ت��ا  6.5درصد مالیات باید درصدی هم
بابت بیمه و 25درصد سود نهایی را پرداخت کنند و
شرایطکامالنامتعادلونابرابراست».
مهندس احمد رفعت رییس دبیرخانه شورای عالی

صنایع دریایی اعالم کرد « :ما در جلسات شورای
عالی صنایع دریایی تصویب کردیم ورود شناورهای
زیر 100هزار تن ممنوع است و اگر دوستان مواردی
مشاهدهکردند،منعکسبفرمایند،برخوردخواهیم
کرد و به سمت ساخت داخل سوق می دهیم».
در ادامه مدیران و متخصصان صنعت کشتی سازی
دریایی :س��ازمان صنایع دریایی ،کش��تی سازی
اروندان ،موسس��ه رده بندی ایرانیان ،شناورسازان
صنعتودریا،پارسکشتیپوالد،انجمنسازندگان
شناور ،تجهیزات و سازه های دریایی ایران ،کشتی
سازی بوت سرویس ایران ،شرکت سرمایه گذاری
سنتا مارین کیش ،ش��رکت ملی نفتکش ایران،
شورای عالی صنایع دریایی ایران و اعضای هیئت
مدیرهانجمنمهندسیدریاییایران،حولمسائلو
مشکالت عمده صنعت کشتی سازی بحث و تبادل
نظرکردند.
به نظر می رس��د ،دکتر معظمی ریاس��ت جدید
سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران عزم
جدی برای کمک به صنعت کش��تی سازی ایران
و س��ازندگان بخش خصوصی و دولتی دارد .باید
دید این صحبت های روشن و دقیق تا چه حد در
واقعیت ظهور می کند.
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کمیتههای تخصصی

تامینتسهیالتکمبهرهبرایتامینکنندگانداخلیضروریاست
جلسه کمیته خودکفایی تامین تجهیزات ،مواد و خدمات فنی -مهندسی انجمن مهندسی دریایی ایران ،دیروز بیست و ششم اردیبهشت نود و
پنج با حضور سازندگان ،تامین کنندگان و متخصصان صنعت دریایی در محل دبیرخانه انجمن مهندسی دریایی برگزار شد.

 ،مهندس امی��ر بابایی عضو هیئت مدیره انجمن
مهندسی دریایی ایران و رئیس کمیته خودکفایی
تامین تجهیزات ،مواد و خدمات فنی -مهندسی در
این جلس��ه با اشاره به لزوم تدوین نسخه جدیدی
ازاطلس تجهی��زات دریایی ایران ،تاکید کرد« :این
مجموعه باید با جم��ع آوری اطالعات و همکاری
شرکت های مرتبط تا پایان سال 95تهیه شود».
مهندس بابایی موضوع تامین تسهیالت و فاینانس
تامین کنندگان و سازندگان را مطرح و فراهم کردن
شرایط ویژه مالی برای تامین کنندگان داخلی در
قالب تسهیالت کم بهره را ضروری دانست.
وی تسهیالت مورد نیاز را بلند مدت و زیر10درصد
دانست و با اشاره به اینکه در حال حاضر فاینانس
ارائه ش��ده در بهترین حالت بین  14تا  16درصد
اس��ت ،اضافه کرد  « :م��وارد زیادی پیش آمده که
مجوزهای الزم صادر شده ،اما عمال در زمان ساخت
و تامین ،مشکالت و مسائل مالی و بحث تاسیس
ش��رکت مرتبط و محدودیت ها و قوانین دست و
پاگیر،موانعیایجادمیکرد».
ویدرادامهگفت«:مانیازداریمکهتمامیسازندگان
و تامین کنندگان همکاری کنند و ضمن مشارکت،
متناسببانیازبازارخدماتخودراارائهدهند.موضوع
دیگر رتبه بندی در سطح تامین کنندگان است که

با توجه به مشکالتی که در واگذاری تسهیالت وجود
دارد این موضوع باید در اولویت قرار گیرد».
در ادامه جلسه اعضای کمیته ،مسائل و مشکالت
خود را مطرح کردند و همکاری با صندوق توسعه
موضوعدیگرسرمایه
گذاریبرایطراحی
هایپرمارکتدرمناطق
پرتعدددریاییاستو
کشورهاوشرکتهای
زیادی برای همکاری در
اینمورداظهارتمایل
کردهاند.
دریای��ی و فعالیت انجمن های صنف��ی دریایی را
ضروری دانس��تند و در این مورد به بحث و تبادل
نظرپرداختند.
مهندس سماواتیان دبیر کمیته خودکفایی تامین
تجهیزات ،مواد و خدمات فنی -مهندسی انجمن
با اش��اره به برگزاری جلس��ات مرتبط با صندوق

توسعه دریایی ایران ،اظهار امیدواری کرد « :اقدامات
مقدماتی برای کاهش سود تسهیالت از  14به 10
تا  11درصد صورت گرفته اس��ت .الزم است بسته
ای توسط متخصصان تهیه و تبیین شود که بازه
زمانی ساخت ،سازوکار بانکی و مدت زمان تحویل به
متقاضی و موارد دیگر در آن بررسی شود».
وی در ادام��ه بر ل��زوم انعقاد تفاهم نامه با صندوق
توسعه دریایی توسط نمایندگان سازندگان و تامین
کنندگان تاکید و اضافه کرد « :موضوع دیگر سرمایه
گذاری برای طراحی هایپرمارکت در مناطق پرتعدد
دریایی است و کشورها و شرکت های زیادی برای
همکاری در این مورد اظهار تمایل کرده اند».
در پایان جلس��ه اعضای کمیته ب��ر ایرانیزه کردن
ایده ها و نظرات با توجه به شرایط و عوامل بیرونی
تعیین کننده در صنعت دریایی ایران تاکید کردند.
یکی از این موارد ثبت ن��ام و جمع آوری اطالعات
بازدیدکنندگانهمایشونمایشگاهدریاییایرانبود.
در پایان جلس��ه اعضا با تاکید بر اینکه متقاضیان
خریدهای عمده خ��ود را به صورت پکیجی انجام
می دهند و عمده نیاز هایشان را تامین می کنند؛
همکاری و مشارکت و کار جمعی تامین کنندگان و
سازندگاندریاییداخلیراضروریدانستند.
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بینالملل
حجم مبادالت تجاری دریایی در
فصل اوج ،هم سطح سال 2015
طبق آخرین مطالعات انجام شده توسط موسسه
بی��ن الملل��ی  Drewryب��رای کش��تی های
کانتینری سه ماهه سوم سال ( 2016فصل اوج
مبادالت کانتینری) افق روشنی نخواهد داشت.
تقریبا نیمی از  51ش��رکت بارب��ری که به این
بررسی پاسخ داده اند ،انتظار دارند حجم مبادالت
در فصل اوج همانند سال  2015باشد ،در حالی
که  35درصد از آن ها حتی حجم پایین تری را
پیش بینی کرده اند؛ پیش بینی تنها  18درصد
از این شرکت ها حجم باالی مبادالت تجاری در
فصل شلوغ س��ال بوده است .نتابج بررسی های
موسس��ه  Drewryتایید می کند که مبادالت
تجاری بین المللی همچنان راکد باقی می ماند« :
خبرهای ناامید کننده در انتظار حامالن اقیانوس
پیما خواهد بود ،به این معنا که س��ال دشوار و
کم ثمری در انتظار آن ها و اپراتورها خواهد بود.
همچنین بخش کوچکی از ظرفیتها استفاده می
ش��ود ».این موضوع شامل شرکت های مشاوره
حمل و نقل نیز خواهد بود.
به نظر می رس��د به صورت بی سابقه بسیاری از
ظرفیت های حامالن کانتینری در معامالت ،برای
حمایت از نرخ حمل و نقل حذف شده است .پیش
بینی میزان تقاضای کوتاه مدت نیز تکرار همین
داستان اس��ت .در حالی که میزان تغییر از یک
تجارت به دیگری تغییر می کند ،در فصل سوم
سال به عنوان ش��لوغ ترین دوره مبادالت برای
صنعت خرده فروش��ی در مراکز عمده مصرفی
اروپا و آمریکا ،کاالها در انبار افزایش می یابد .بین
سال های  2008تا  2015نسبت میانگین حجم
مبادالت کانتینری ساالنه در فصل اوج(سه ماهه
س��وم س��ال) از  26.4درصد به  25.4درصد در
فصل آخر سال رسید.سه ماهه سوم سال ،فصلی
است که در آن حامالن کانتینری قادر به کسب
درآمد تورم��ی از تراکم و اضافه بهای تجهیزات
خواهند بود.

http://worldmaritimenews.com/archives/195010/
drewry-east-west-carrier-contract-rates-drop-amidprice-war/
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معرفی پایاننامه

مدلسازی آزمایشگاهی و نرم افزاری سکوی
نیمه شناور جهت تحلیل حرکات و خطوط مهار
مدلس�ازی آزمایشگاهی و نرم افزاری سکوی نیمه ش�ناور جهت تحلیل حرکات و
خطوط مهار عنوان پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران –
مهندسی سازه های دریایی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد واحد علوم
تحققیقات می باشد.

این پایان نامه توسط جعفر رشیدی دانشجوی
مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سازه
هایدریاییباراهنماییدکترمحمدسعیدسیف
و مشاوره دکتر فرهود آذرسینا ارائه گردیده است.
در ادامه چکیده این پایان نامه را می خوانید :
مدلسازی آزمایشگاهی و نرم افزاری سکوی نیمه
شناورجهتتحلیلحرکاتوخطوطمهار
چکيدهپروژه:
سکوهای نیمه شناور نوعی سکوهای تطبیقی
هستند که دارای سیتم مهاربندی کتنری می
باشد .این نوع سکوها معموال برای حفاری در آب
های عمیق مورد استفاده قرار می گیرد .ایران نیز
بهمنظوردستیابیبهمنابعغنینفتوگازموجود
در آبهای عمیق دریای خزر،سکوی نیمه شناور
ایران-امیرکبیر را با مشارکت شرکت  GVAدر
ایران ساخته و مورد بهره برداری قرار داده است.
در این پایان نامه به بررسی تجربی و نرم افزاری
س��کوی نیمه ش��ناور ایران -امیرکبیر در امواج

منظم پرداخته شده اس��ت .جزئیات مربوط به
مدلس��ازی ابعادی این سکو و نحوه مدل کردن
آزمایش��گاهی خطوط مهار به طور مفصل ارائه
شده است .مدلس��ازی نرم افزاری این سکو نیز
در ن��رم افزار  MOSESصورت پذیرفته اس��ت
و در نهایت نتایج عددی اس��تخراج شده توسط
داده های آزمایشگاهی صحت سنجی شده اند.
کلیه آزمایش��ات صورت گرفته جهت استخراج
نمودارهای  RAOدر آزمایشگاه مهندسی دریا
دانشکده مهندس��ی مکانیک دانشگاه صنعتی
شریف صورت پذیرفته است .از جمله نتایج این
پایان نامه استخراج نمودارهای اپراتور دامنه پاسخ
 5درجه آزادی به صورت عددی و صحت سنجی
آن ها با نتایج آزمایشگاهی می باشد.
الزم به ذکر است که کلیه شرایط محیطی اعم از
موج ،عمق آب براساس شرایط محیطی دریای
خ��زر و عمق  700متر و ش��رایط مهاربندی بر
اساستوصیهشرکتطراحانجامپذیرفتهاست.

Marine Engineering
اخبار انجمن

دومین نشست هم اندیشی هجدهمین همایش و نمایشگاه صنایع
دریایی برگزار شد

دومین نشست هم اندیشی ستاد اجرایی هجدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی دریایی و دریانوردی با حضور کارشناسان
و صاحبنظران شرکتها ،مراکز دولتی و خصوصی و ارگان های دریایی کشور روز گذشته به میزبانی شرکت نفت و گاز پارس برگزار شد.

در این نشس��ت کارشناس��ان و نمایندگانی از
وزارت صنعت،مع��دن و تج��ارت ،وزرت تعاون
کار و رف��اه اجتماعی ،قرارگاه س��ازندگی خاتم
االنبیاء(قرب نوح) ،سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ،سازمان بنادر و دریانوردی ،سازمان
شیالت ایران ،سازمان حفاظت محیط زیست،
س��ازمان هواشناس��ی ،نیروی دریای��ی ارتش،
دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی ،شرکت ملی
نفتکش ایران و دیگر شرکتهای حامی همایش
و نمایش��گاه حضور داشتند و در خصوص روند
اجرایی و اقدامات انجام ش��ده همایش صنایع
دریایی بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش کمیته اطالع رسانی و خبری؛ دکتر
س��عید مظاه��ری ،دبیر هجدهمی��ن همایش
صنایع دریایی در ابتدای این جلس��ه با تبیین
برنامه های کمیته های تخصصی همایش و ارائه
گزارش��ی از فعالیت های انجام شده ،همکاری
همه مش��ارکت کنن��دگان را در اجرای هرچه
بهتر این همایش ،بس��یار اثربخش ارزیابی کرد
و گفت :با توجه ب��ه اهمیت حوزه صنایع نفت
و گاز دریایی و فراس��احل ،رویکرد هجدهمین
همایش و نمایش��گاه به این صنعت خواهد بود

و برگزاری پانل و کارگاههای تخصصی در این
خصوص از برنامه های مهم و اصلی هجدهمین
همایش صنایع دریای��ی خواهد بود .وی افزود:
باید ت�لاش کرد با برگزاری این همایش دانش
آموزان و دانشجویان نیز با صنایع دریایی آشنا
شوند تا در آینده گرایش به این رشته و صنعت
نمود بیشتری پیدا کند.
در این نشست همچنین مهندس پیمان مسعود
زاده دبیر نمایش��گاه ،در خصوص برنامه هایی
که برای برپایی نمایش��گاه در نظر گرفته شده
گفت :ب��ا اعالم همکاری یوروپ��ورت در بخش
نمایشگاهی ش��رکتهای خارجی ،این بخش از

نمایش��گاه کامال تخصصی و با حضور ش��رکت
های معتبر و بزرگ دریایی برگزار خواهد ش��د
و تش��ریفات الزم در این زمینه نیز انجام شده
اس��ت .در ادامه این جلسه همچنین مهندس
اکبرفالحت��ی آذر،دبیر کمیت��ه اجرایی واطالع
رس��انی ،هجدهمین همایش صنای��ع دریایی
حضور داش��تند و به ارائه برنام��ه ها و فعالیت
ه��ای اجرایی انجام ش��ده در کمیته اجرایی و
اطالع رسانی پرداختند.
در ادامه دکتر راعی دبیرکمیته علمی نیز به شرح
وظایف و فعالیتهای این کمیته پرداخت و گفت:
با توجه به اقدامات انجام شده در این کمیته سعی
بر این است تا این همایش بار علمی باالیی داشته
باشد و در این خصوص برنامه ریزی هایی صورت
گرفته است  .وی با بیان اینکه به زودی سخنرانان
این همایش مشخص و اعالم خواهد شد گفت:
اهداء جایزه دکتر گل افشانی در راستای تقدیر از
 35سال خدمت به صنایع دریایی از برنامه های
ارزشمند دیگر این همایش است.
مهن��دس علیخانی جانش��ین مدی��ر عامل در
فراساحل شرکت نفت و گاز پارس که شرکتش
میزبان این نشس��ت بود با اع�لام آمادگی برای
حمایت و حضور موث��ر در هجدهمین همایش
صنایع دریایی ب��ه ارائه توضیحاتی در خصوص
اهم فعالیت ش��رکت نفت و گاز پارس در حوزه
فراساحل پرداخت.
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صنعت کشتی سازی

آماده پذیرش سفارشهای جدید ساخت کشتی تا ظرفیت 50
هزارتن در ایزوایکو هستیم

مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران با بیان اینکه به همه تعهداتمان (به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی) عمل
کردهایم ،گفت :با توجه به وجود توانایی ساخت انواع کشتی تا ظرفیت 50هزارتن توسط تکنسینها ومهندسان ایزوایکو ،آماده پذیرش
سفارشهای جدید هستیم.

حمید رضاییان اصل اظهار کرد :با وجود بیکاری
باال درکش��ور متاس��فانه هم اکنون  70درصد از
ظرفیت ایزوایکو به دلیل نبود س��فارش ساخت
بدون استفاده باقی مانده است و هرچند استفاده
ازای��ن ظرفیته��ا نیازمند عزم ملی اس��ت ،اما
جماعتی نمیخواهند در این بخش رونق ایجاد
شود.
مدیرعاملمجتمعکشتیسازیوصنایعفراساحل
ایران با انتقاد از ش��رکتهای دولتی در خصوص
ندادن سفارش ساخت و تعمیر شناورهای تحت
مالکیت شان به ایزوایکو ،تصریح کرد :ادامه این
روند موجب زمین گیر ش��دن صنعت کش��تی
سازی و حتی ساخت صنایع فراساحل در داخل و
درنتیجه خوشحالی دشمنان این نظام میشود.

ای�ران پتانس�یل
زی�ادی ب�رای
اس�تفاده از انرژی
ه�ای ن�و دارد
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رضاییان س��ود اصلی صنایع کشتی سازی را در
سری سازی(سفارش تعداد زیاد کشتی) دانست
و عنوان کرد :س��فارش س��اخت تکی منجر به
ورشکس��تگی چنین صنعتی با این وس��عت از
فعالیتمیشود.
وی خاطرنش��ان کرد :درحال��ی ایزوایکو قابلیت
ساخت انواع شناورهای کوچک و بزرگ و حتی
اقیانوس پیما را دارد که سازمان بنادر و دریانودری
سفارش س��اخت بیش از  10فروند کشتی را به
شرکتهای خارجی داده است.
مدیرعاملمجتمعکشتیسازیوصنایعفراساحل
ایران با بیان تواناییهای این شرکت در خصوص
تعمیر انواع شناور تا ظرفیت  45هزار تن ،افزود:
تعمیر کشتیها از  35روز به کمترین زمان یعنی
بین  10تا  12روز کاهش یافته است.
رضایی��ان اصل ب��ا تاکید برعمل به فرمایش��ات
رهبرفرزانه انقالب در خصوص اقتصادمقاومتی،
افزود :هم اکنون که ایزوایکو پس از سالها تجربه
به این مرحله از رشد رسیده زیبنده نیست و ما
نمیتوانیم بپذیریم ش��رکت های داخلی بجای
تقویت آن ،س��فارش ساخت کشتی و سکوهای
نفت و گاز و حتی تعمیر ش��ناورهای حمل نفت
(ش��رکت نفت ک��ش)را به کش��ورهای خارجی
بدهند.
وی ادامه داد :از مهمترین مزایای آن می توان به
وجود منطقه ویژه اقتصادی کشتیسازی خلیج
فارس ،ارائه خدمات پشتیبانی به تمام واحدهای
بس��یاری از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک و
هلند ،سرمایه گذاری های کالنی در زمینه انرژی
های نو از جمله انرژی باد و توربین های س��احلی
انجام داده اند ،کش��ور ما نیز پتانسیل های زیادی
برای استفاده از انرژی های نو دارد ،که فعال اصیل و
دست نخورده مانده است.
بر همین اساس به همت انجمن مهندسی دریایی
ایران و با همکاری س��تاد توسعه فناوری و صنایع
دانش بنیان دریایی ،س��خنرانی علم��ی با عنوان
« توربی��ن ه��ای بادی فراس��احلی و ان��رژی باد
Wind - Energy and Offshore Wind
 »Turbinesدر معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری ،با س��خنرانی دکتر کریمی راد (دکترای

مجتمع ،اسکله های تخلیه و بارگیری ،انتقال و
ص��ادرات محصوالت نفتی و م��واد معدنی ،ارائه
خدم��ات انبار داری و برخورداری از تس��هیالت
منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد.
بنا به اظهار وی ،شرکتهای زیرمجموعه ایزایکو
نیز شامل صنایع کشتی س��ازی بحر گسترش
هرمز ،صنایع کشتی سازی ندیم گسترش هرمز،
مبین س��ازه گس��تر خلیج فارس ،گروه تامین
تجهیزات ش��فق هرمز ،عظیم گسترش هرمز و
بحر گسترش هرمز اعالم شدهاند.
این مقام مس��ئول ابراز نگرانی از وجود الیههای
قدرت و رانت در پا نگرفتن صنعت کشتی سازی،
اضافه کرد :وقتی این توانمندی در داخل کشور
وجود دارد ،چرا باید این صنعت را دور زد یا چوب
الی چرخ آن گذاشت و ضمن هدر دادن سرمایه
ملی به خی��ل جمعیت بیکار در کش��ور افزوده
شود.
آری صنعت کش��تی س��ازی را صنعتی زمخت
مینامن��د و کارگران��ی را میبینی��د ک��ه برای
جوشکاری و رنگ آمیزی به قسمتهایی میروند
که شاید کسی باورش نمیشود و اگر مسئوالن
ذیربط این صحنهها را از نزدیک ببینند ،شاید
به توانمندی جوانان این مرز و بوم بیش از پیش
توج��ه کنند ،جوانانی که چش��م امیدش��ان به
سرمایهگذاری ش��رکتهایی است که این روزها
سفر به کش��ورهای آسیایی شرقی و سفارش به
آنها عینکشان را آفتابی کرده است!
صنایع دریایی از دانشگاه  NTNUنروژ) برگزار شد.
در ابتدای این س��مینار تاريخچ��ه ،روند تغييرات
و نحوه طراح��ي توربين هاي بادي از صفر تا صد،
بررسی شد.
در ادامه جلسه انرژی باد در دنیا ،انرژی حاصل از باد،
تئوری باد ،حد بتز و تنوع باد ،مسائل آیرودینامیک،
مثالهایی از م��زارع و توربین های ب��ادی ،توربین
بادی فراساحلی ،توربین بادی شناور ،تست توربین
های بادی ،کنترل حالت ح��دی و طراحی ،آنالیز
دینامیکی و ارتعاش��ی ،مثالها و مطالعات موردی،
مالحظات ایرو -هیدرو -س��رو -االستیک ،میرایی
(مثبت و منفی) ،ش��بیه سازی های ناشی از باد و
ناشی از باد و موج ،دینامیک کوپل پرداخته شد.

Marine Engineering
نقد صنعت دریایی

مهمترین مشکل در صنایع دریایی عدم اجرای قوانین است

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران  :یکی از مهمترین مشکالتی که نه تنها صنایع دریایی بلکه دیگر صنایع با آن مواجه
هستند ،عدم اجرای قوانین تصویب شده است.
این استانها حدود  30تا  40نماینده به مجلس
راه یافتند.
به گفته بابایی در صورت تش��کیل فراکس��یون
دریایی در مجلس و توجه به حوزه دریا میتوانیم
به توسعه صنایع دریایی امیدوار باشیم.
وی با اش��اره به اهمیت توس��عه صنایع دریایی،
گفت :با پیش��رفت صنایع دریایی ،سطح زندگی
مردم مناطق ساحلی جنوبی و معیشت آنها ارتقا
مییابد.

مهندس امیر بابایی عض��و هیات مدیره انجمن
مهندس��ی دریایی ایران با تاکید بر اینکه یکی از
مهمترین مش��کالتی که نه تنها صنایع دریایی
بلکه دیگر صنایع با آن مواجه هستند ،عدم اجرای
قوانین تصویب شده است ،اظهار کرد :برای مثال
چندین سال است که قانون توسعه و حمایت از
صنایع دریایی به تصویب رسیده اما تاکنون هیچ
یک از بندهای آن اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه مس��ئوالن دولتی و نمایندگان
مجلس اعتقادی به توس��عه دریای��ی ندارند ،از
تشکیل نش��دن فراکس��یون دریایی در مجلس
خبر داد و گفت :حداقل  7تا  8استان در مناطق
ساحلی ش��مال و جنوب کشور وجود دارد که از

س�فارش س�اخت
کش�تی ب�ه خارج
از کش�ور ظلم به
صنعت داخلی است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی :
بهترین زمان برای حمایت از صنایع داخلی
به خصوص صنعت کشتیسازی فرا رسیده
است و با توجه به زیرساختهای کمنظیری
که برای س�اخت و تعمیر کشتی در ایران
فراهم اس�ت و تمایل خوبی که کشورهای
خارج�ی ب�رای هم�کاری علم�ی ،فنی و
تکنولوژیکی با این صنعت در کشور دارند.

وجود  50شرکت کشتیسازی کوچک در بخش
خصوصی
این فعال صنعت کشتیس��ازی ،ارائه تسهیالت
کمبهره طوالنیمدت را گام نخست توسعه صنایع
دریایی دانست و با بیان اینکه کمبود نقدینگی،
یکی از مش��کالت اصلی صنعت کشتیس��ازی
داخلی اس��ت ،گفت :کشتیس��ازی ای��ران تنها
محدود به دو ش��رکت ایزوایکو و صدرا نیس��ت؛
حدود  50شرکت کشتیسازی کوچک در بخش
خصوصی وجود دارد که با فعال شدن آنها مشاغل
بسیاری ایجاد میشود.
به گفته او هماکنون شرکتهای کرهای و چینی با
ارائه تسهیالت ارزان قیمت به تمام دنیا ،توانستهاند
بازار دنیا را در دس��ت بگیرند و در برخی موارد تا
 90درصد قیمت یک شناور را به خریداران ارائه
کارشناس��ان معتقدند ،محاسبات نشان داده است
که برای کشوری که تامین کننده تجهیزات جانبی
باش��د به ازای هر ش��غل داخل کارخانه اصلی تا 5
ش��غل در بیرون کارخانه ایجاد می ش��ود و برای
کشوری که خود توان قطعه سازی نداشته باشد به
ازای هر شغل داخل کارخانه ،یک شغل در بیرون
کارخانه ایجاد می ش��ود .بنابراین سفارش ساخت
کشتی به خارج یعنی از دست دادن حجم عظیمی
از اشتغال .این آمار نشان می دهد که صنعت کشتی
سازی کارکردی شبیه به بخش مسکن در اقتصاد
دارد که به دلیل داشتن پیوند با بخشهای مختلف
تولیدی به چهارراه رونق و اشتغال تبدیل می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در این
خصوص اظهار کرد :کشتیس��ازی در جهان یک
صنعت کلیدی و مادر به شمار میرود که بسیاری
از صنایع راهبردی را به حرکت درآورده و اشتغال
خوبی را در پی دارد و این امر در صورتی قابل تحقق
است که به صنعت داخلی و توان فرزندان این کشور
اعتماد داشته باشیم.
محمد آشوری اضافه کرد :بسیاری از کشورهایی که

میدهند.
بابای��ی اف��زود ::هماکنون ت��وان س��اخت انواع
ش��ناورهای  50تا  60هزار تنی در کشور وجود
دارد ،اما به دلیل عدم وجود تکنولوژی س��اخت
کشتیهای تناژ باال و نداش��تن تجهیزات الزم،
ساخت آنها در کشور توجیه ندارد.
س��فارش س��اخت ش��ناور به خارج با مشارکت
کشتیسازان داخلی انجام شود
او درباره راهکار توسعه صنایع دریایی در داخل،
گفت :اگر قرار است کشتیرانیها سفارشات خود را
به شرکتهای خارجی بدهند باید این سفارشات
با مشارکت کشتیسازان انجام شود.
وی تصریح کرد :باید کشتیسازی ،بازوی اجرایی
کشتیرانی باشد تا عالوه بر افزایش قدرت مذاکرات
فنی کش��تیرانیها ،دانش فنی نیز وارد کش��ور
شده و کشتیس��ازان نیز میتوانند در یاردهای
شرکتهای خارجی آموزش ببینند .به این ترتیب
بخشی از کشتیها در یارد شرکتهای خارجی
و بخشی با نظارت س��وپروایزرهای شرکتهای
خارجی در داخل کشور ساخته میشود.
بابای��ی تصریح کرد :در صورت تعامل و همکاری
مناسب از سوی کشتیرانیهای دولتی با سازندگان
داخلی ،میتوانیم به آینده صنایع دریایی امیدوار
باشیم.
در این حوزه قدم نهادهاند به کشتیسازی به عنوان
یک صنعت پیشرو نگاه استراتژیک داشتهاند و حتی
اعتب��ارات حمایتی از این صنع��ت را در دورههای
مختلف ب��ه آن تزریق کردهاند ت��ا بتوانند در تراز
کشورهای فعال در این حوزه باقی بمانند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد :بیم آن وجود
دارد که با رفع تحریمها برخی از ظرفیتهای ملی
که در خدمت به توسعه و پیشرفت کشور هستند،
نادیده گرفته شود و سفارشاتی که توان ساخت آنها
در داخل و با هزینهای معادل و یا کمتر وجود دارد،
به خارج از کشور سفارش داده شود که این مسئله
برخالف منافع ملی است.
آشوری خاطرنشان کرد :بهترین زمان برای حمایت
از صنایع داخلی به خصوص صنعت کشتیسازی فرا
رسیده است و با توجه به زیرساختهای کمنظیری
که برای س��اخت و تعمیر کش��تی در ایران فراهم
اس��ت و تمایل خوبی که کشورهای خارجی برای
همکاری علمی ،فنی و تکنولوژیکی با این صنعت
در کشور دارند ،سفارش ساخت کشتی به خارج از
کشور ظلم به صنعت داخلی است.
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صنعت حمل و نقل

همافزایی با مراکز دولتی به منظور توسعه سواحل مکران
صورت خواهد گرفت

دکتر سیف گفت :در حوزه توسعه سواحل مکران مسئله مهم موضوع مخارج توسعه است ،که تهیه آن بدون مشارکت بخش خصوصی و
سرمایهگذاری خارجی دشوار به نظر میرسد.

محمد س��عید سیف با اش��اره به اینکه سواحل
مک��ران یک منطقه حیاتی در کش��ور اس��ت و
امکان��ی ژئوپولیتیک دارد که به درس��تی از آن
اس��تفاده نشده است گفت  :کش��ور در سواحل
ب های اقیانوس هند تقریباً
مکران با اتصال به آ 
استراتژیک ترین سواحل کشور به شمار خواهد
رفت چرا که میتواند ما را بهکل دنیا ب ه صورت
مس��تقیم مرتبط کند و فراهم شدن این امکان
نیازمند ورود بخش خصوص��ی و تهیه موضوع
مخارج توسعه است.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و ن��وآوری صنایع
دانشبنی��ان دریای��ی معاونت علمی ریاس��ت
جمهوری با بیان اینکه مک��ران از ظرفیتهای
ب��االی اقتص��ادی برخوردار اس��ت بی��ان کرد :
سواحل مکران مستعد تجارت دریایی است ،این
منطقه میتواند برای ایران دسترسی به اقیانوس
هند ایجاد کند و برای کشورهای جنوب آسیا و
آس��یای میانه که به دریا دسترسی ندارند ،این
ام��کان را فراهم کند .مکران همچنین میتواند
برای ایران گزینه دیگری برای حمل کاال به جز
تنگه هرمز باشد.
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دکتر س��یف با اشاره به بسترس��ازی در زمینه
توس��عه س��واحل مکران گفت  :ایران به دنبال
سرمایهگذاری تازهای برای توسعه سواحل مکران
(یا س��واحل دریای عمان) در طول خلیج عمان
است.
دالیلنبودتوسعهمکرانبسیاراست
محمدس��عید س��یف گفت :دولت قص��د دارد از
اقتصاد زمین-پایه به اقتصاد دریا-پایه حرکت کند
و در این راه یکی از موضوعهای مکان-محور برای
سرمایهگذاری که برای دولت اهمیت دارد ،سواحل
مکراناست.
سیفتوسعهسواحلمکرانرابحثبسیارگستردهو
مفصلیخواندوگفت:پتانسیلهایباالییهمچون
آبزیپروری،توسعهبنادر،حملونقلدریاییساخت
و تعمیر کشتی ،ساخت انواع ش��ناورها و  ...تماماً
پتانسیلهایبالقوهاییهستن کهدرسواحلمکران
وجود دارد و با کار بر روی آنها میتوان به توس��عه
سواحل مکران پرداخت که با استفاده از آنها میتوان
به توسعه جوامع انسانی در این مناطق پرداخت به
گون��ه ایی پرداخت تا از مزایای دریایی و زندگی در
کنارآببهرهمندشوند.

وی در ادامه افزود :عم ً
ال شکلگیری استفاده از
پتانسیلهای ذکرشده نیازمند یک اکو سیستم
خ��اص اس��ت .کار باید از حالت جزی��ره ایی به
ص��ورت کامل و جامع صورت گی��رد و با فراهم
آوردن بستر مناس��ب مکانی و خدمات شهری
مناسب به مواردی همچون تأمین گاز برق و در
کل زیربناه��ای الزم بپردازیم چرا که این موارد
الزمه کار اس��ت و باید بدانیم عالوه بر خدمات
س��ختافزاری نیازمند زیرساخت سازی در این
حوزه هستیم.
همافزایی با مراکز دولتی به منظور توسعه سواحل
مکران صورت خواهد گرفت
سیف با اشاره به برنامههای ستاد توسعه فناوری
و نوآوری صنایع دانشبنیان دریایی در خصوص
توس��عه س��واحل مکران بیان کرد :کار بر روی
توسعه سواحل مکران بحثی کام ً
ال علمی است
از ای��ن رو عالقهمن��د به هم افزایی ب��ا دولت و
مراکزی که عالقهمند به کار در س��واحل مکران
دارند هستیم.
وی در ادامه بیان کرد :در راس��تای رس��یدن به
مقوله توسعه سواحل مکران میتوانیم با استفاده
از تجربی��ات و همچنی��ن یک برنام��ه جامع و
هدفمن��د به انجام کار به گون��ه ایی بپردازیم تا
تبعات آن به حداقل برس��د و توس��عه سواحل
مکران را با یک توس��عه هدفمن��د و با برنامه به
جلو بریم و در این زمینه ستاد توسعه فناوری و
نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی میتواند نقش
بسزایی ایفاء کند.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و ن��وآوری صنایع
دانشبنی��ان دریای��ی معاونت علم��ی در ادامه
تأسیسات ش��رکتهای دانشبنیان در سواحل
مکران از دیگ��ر برنامههای س��تاد معرفی کرد
و گف��ت  :س��تاد توس��عه فن��اوری و ن��وآوری
صنایع دانشبنیان دریایی درزمینه تأسیس��ات
ش��رکتهای دانشبنی��ان در س��واحل مکران
همانند پرورش ماهی در قفس ،آبزیپروری و ...
میتواند وارد شود.

Marine Engineering
صنعتکشتیسازی

ضرورتاستفادهذینفعانازظرفیتملیایزوایکودرساختکشتی
رییس هیات عامل ایدرو :اکنون شمار زیادي کشتی از خارج از کشور وارد می شود که باید ذینفعان و کسانی که از خارج خریداري می کنند؛
متقاعد شوند از این ظرفیت ملی استفاده کنند زیرا این ظرفیت در مجموعه ایزوایکو وجود دارد که هنوز از آن استفاده نشده است.
صنعت کشتی سازی یکی از صنایع دانش محور
و پیشرو در عرصه فناوری است .این صنعت در
طول س��الهای اخیر از رشد خیره کننده ای در
استفاده از فناوری های نوین در ساخت کشتی
های ب��ا کاربری های گوناگون به��ره مند بوده
است .نکته قابل تامل در این صنعت آن است که
از نظر حجم تولید ،کره جنوبی با 41درصد سهم
بازارجهانی دررتبه اول ،ژاپن با سهم 28.9درصد
دررتبه دوم ،چین با سهم 24درصد دررتبه سوم
مجموع سایرکش��ورها با سهم 6.1درصد از بازار
جهانی دررتبه چهارم ق��رار دارند .با این ترتیب
بازار جهانی تولید شناور در حال حاضر در دست
آسیاییهاس��ت و  3کش��ور کره جنوبی ،ژاپن و
چین حاکم بالمنازع صنعت کشتی سازی در دنیا
هس��تند .این صنعت در کشورمان نیز از جایگاه
نسبتا مناسبی برخوردار است و گواه روشن آن
نیز مجتمع كشتيسازي و صنايع فراساحل ايران
(ايزوايكو) است .اهمیت این صنعت در کشورمان
تا بدانجاس��ت که حتی رشته مهندسی کشتی
با  ۳گرایش مهندسی کش��تی ،کشتیسازی و
دریانوردی ،در مقطع کارشناس��ی تدریس می
ش��ود و حتی در مقطع کارشناس��ی ارش��د نیز
در گرایش��های «سازهکش��تی و هیدرومکانیک
کشتی» در دانش��گاهها ارایه میگردد .اما یک
سوال اینجا مطرح میشود و آن اینکه چرا صنعت
کشتی سازی کشور با سابقه ای نسبتا طوالنی در
این عرصه از رشد قابل انتظار برخوردار نیست؟
دکتر منصور معظمی ،معاون وزیر صنعت ،معدن
و تج��ارت و رییس هیات عامل ایدرو علت را در
عدم استفاده ذینفعان از ظرفیت های بالقوه در
مجموعه ایزوایکو ارزیابی می کند و می گوید« :
اکنون شمار زیادي کشتی از خارج از کشور وارد
می شود که باید ذینفعان و کسانی که از خارج
خریداري می کنند؛ متقاعد شوند از این ظرفیت
ملی استفاده کنند زیرا این ظرفیت در مجموعه
ایزوایکو وجود دارد که هنوز از آن استفاده نشده
است».
دکت��ر معظمی در این گفتگو در تحلیلی جامع

از صنعت کش��تی س��ازی از گذش��ته تاکنون،
راهکارهای عملی برای رونق و توسعه این صنعت
در کشورمان را ارائه کرد.
جن�اب آقای دکتر معظمی از
منظر تاریخی ،صنعت کشتی سازی از چه
زمانی شکل گرفت و به اوج رسید؟

بعد از جنگ جهانی دوم صنعت کش��تی سازی
ش��امل کارخانجات کشتی س��ازی ،سازندگان
تجهیزات دریانوردی ،تأمین کنندگان خدمات
و دانش مرتبط ،در برخی از کش��ورهای دنیا به
عنوان یک صنعت استراتژیک و مهم رشد کرد.
تعداد زیادی کارشناس ،تکنسین متخصص به
صورت مس��تقیم از کارخانجات کشتی سازی و
تعدادی هم در صنایع تأمین کننده آن ش��امل
کارخانجات فوالد ،سازندگان موتور و تجهیزات
مشغول به کار ش��دند .بعالوه اینکه شناورها به
مرور زمان و به صورت پیوسته نیاز به تجهیزات
و نگهداری داشته که این امر نیز منجر به ایجاد
صنایع مرتبط شد.
ژاپن��ی ها در ده��ه  50و  60میالدی از صنعت

کشتی سازی برای نوسازی ساختار صنعتی خود
استفاده نمودند .کش��ور کره جنوبی از دهه 70
میالدی صنعت کش��تی سازی را به عنوان یک
صنعت اس��تراتژیک برای خ��ود در نظر گرفت.
چین نیز در حال حاضر با یک س��رمایه گذاری
عظیم ملی در حال طی نمودن مسیری مشابه
دو کش��ور یاد شده می باشد .این روند در برخی
نقاط دیگر دنیا روندی عکس داشته و به عنوان
مثال کشور کرواس��ی به دلیل عدم توان رقابت
با س��ازندگان بزرگ دنیا در حال کوچک سازی
صنایع کشتی سازی خود می باشد.
مش�کالت اصل�ی صنع�ت
کش�تی سازی در جهان را در حال حاضر
چه می دانید؟

در حال حاضر اگر بخواهیم به مش��کالت اصلی
این صنعت در عرصه جهانی اشاره نماییم ،باید
به مواردی همچون :وجود اضافه ظرفیت ساخت
کشتی در سطح جهان ،شکسته شدن قیمتها،
حاش��یه سود پایین ،نبود روند مشخص در بازار
عرضه و تقاضا و یارانه های گسترده ای که برخی
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دولتها به این صنعت اختصاص داده اند ،اش��اره
نمود که رقابت پذیری سایر کشورها را با مشکل
مواجه نمودهاست.
وضعیت صنعت کشتی سازی
و ترکیب سازندگان اروپا و آمریکا مطرح
جهان چگونه است؟

از زمانی که اجرای سیاستهای حمایتی از صنعت
کش��تی س��ازی بویژه قطع پرداخت یارانه های
دولتی درکش��ورهای با هزینه نی��روی کار باال
متوقف ش��ده این صنعت درآن کش��ورها دچار
افول شده است .صنعت کشتی سازی انگلستان
یک نمونه بارز در این زمینه می باشد .مشکالت
این صنعت در کشور انگلستان از دهه  60میالدی
شروع شد .تا اوایل دهه  70صنعت کشتی سازی
انگلستان ظرفیت فعال ساخت همه نوع شناور در
همه اندازه ها را دارا بود لیکن در حال حاضر این
صنعت به ساخت تعداد کمی شناورهای خاص،
با مصارف نظامی ،کشتی های تفریحی و فعالیت
تعمیرات و نگهداری محدود ش��ده اس��ت .این
روند نزولی درس��ایر کشورهای دریایی نیز دیده
می شود .البته در این بین در برخی کشورها به
دلیل اجرای اقدامات و سیاستهای حمایتی ،این
روند کاهش با شیب کمتری داشته است .نمونه
این مورد را در خصوص کشور آمریکا می توانیم
ببینیم .در این کشور قانونی تحت عنوان قانون
جونز یا  Jones Actاز دهه  30میالدی به اجرا
گذاشته شده است که در آبهای آمریکا بین بنادر
آن کشور الزام آور است .در این قانون الزام شده
اس��ت که حمل و نقل داخلی کلیه کاالها بین
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بنادر آمریکا ،حتما می بایست با کشتی ساخته
شده در همان کشور که صاحبان آن کشتی ها از
شهروندان آمریکایی می باشند ،انجام شود .این
قانون در آن زمان توسط یک سناتور آمریکایی
به نام وس��لی جونز ( )Wesley Jonesمطرح
گردید که به نام همین شخص هم نامگذاری شد.
این قانون باعث ش��ده تا ساخت کشتی تجاری
هنوز در آن کشور ادامه یابد .البته حتی با وجود
این ش��رایط هم روند این صنعت در آمریکا یک
روند کاهشی میباشد از طرف دیگر توجه به این
نکته نیز ضروری است که اجرای چنین حمایت
هایی در درازمدت منج��ر به افت بهره وری آن
صنعت می گ��ردد .درحال حاض��ر هزینه های
ساخت کشتی در آن کشور بسیار باالتر از سایر
نقاط دنیا می باشد.
جناب آقای دکتر ،سازندگان
مطرح کشتی در آسیا کدامند؟

کشور کره جنوبی با در اختیار داشتن 40درصد
از س��هم بازار جهانی بزرگترین س��ازنده شناور
دنیا محس��وب می ش��ود .این کشور در ساخت
شناورهای بزرگ از جمله کشتیهای مسافربری
تفریحی ،نفت کش ها ،کش��تی های حمل گاز
مایع طبیعی ،کشتی های حفاری و کشتی های
کانتینربر حائز رتبه اول دنیا می باشد.
سطح بهره وری در کارخانجات کشتی سازی این
کشور بسیار باال بوده و بزرگترین محوطه کشتی
س��ازی دنیا در شهر اولس��ان ،متعلق به شرکت
صنایع س��نگین هیوندایی میباش��د .درهمین
کارخانه در هر  4روزکاری معادل  80میلیون دالر

شناورساخته شده و به آب انداخته میشود .سه
سازنده بزرگ کره جنوبی مرسوم به Big three
شامل شرکت صنایع سنگین هیوندایی ،شرکت
صنایع س��نگین سامس��ونگ و شرکت کشتی
سازی و مهندس��ی دریایی دوو ،عم ً
ال برصنعت
کشتی سازی جهانی حکمرانی می کنند .این سه
شرکت به همراه  4شرکت دیگر هم وطن خود
در بین  10ش��رکت برت��ر این صنعت در جهان
قرار گرفته اند .کشور ژاپن از دهه  60میالدی تا
اواخر دهه  90به عنوان س��ازنده برتر کشتی در
جهان شناخته می شد اما به تدریج جایگاه خود
را به رقیب صنعتی خود ،یعنی کشور کره جنوبی
واگذارنمود.سومینسازندهبزرگدنیادرحالحاضرک
شورچینمیباشد .دالیلرشد این صنعت در کشور
چین در قیاس با س��ایر سازندگان هزینه پایین
تولید و تی��راژ باالی آن می باش��د .طی دوران
بحران مالی جهان در س��الهای  2008تا 2010
کشور چین در ساخت شناور کانتینربر با اندازه
متوس��ط و کوچک از کشور کره جنوبی سبقت
گرفت .سازندگان اروپایی ازحدود سالهای دهه
 60میالدی کم کم بازار را در رقابت با سازندگان
ژاپن��ی واگذار کردند .همانطور که ژاپن نیز پس
از مدتی آن را به س��ازندگان کره جنوبی واگذار
کرد.
س�هم بازار جهانی کشورها
ی آس�یایی نسبت به کشورهای اروپایی
چگونه است؟

مجموع تولی��دات اروپا در حال حاضر یک دهم
حجم تولید کره جنوبی می باشد .این تولیدات

Marine Engineering
در درجه اول ش��امل تولید شناورهای نظامی و
پ��س از آن کش��تی های مس��افری تفریحی و
کشتی های حمل بار بویژه در کشورهای ایتالیا،
فنالند ،فرانس��ه ،المان و دانمارک اس��ت .تعداد
کارکنان صنعت کش��تی س��ازی اروپا طی یک
دوره  4ساله از س��ال  2007تا  2010بهمیزان
23درصد کاهشیافت .همین روند در خصوص
حجم اش��تغال این صنعت در کشور آمریکا نیز
رخداده است.
از نظر حجم تولید ،کره جنوبی با 41درصد سهم
بازار جهانی در رتبه اول ،ژاپن با سهم 28.9درصد
در رتب��ه دوم ،چین با س��هم 24درصد در رتبه
س��وم و مجموع سایرکشورها با سهم 6.1درصد
از ب��ازار جهانی در رتبه چهارم قرار دارند .با این
ترتیب بازار جهانی تولید شناور در حال حاضر در
دست آسیایی هاست.
فرآین�د س�اخت کش�تی در
حال حاضر نسبت به گذشته چقدردست
خوش تغییر وتحول شده است؟

در حال حاضر در روش های تولید ش��ناورها ،از
مقاطع پیش ساخته بطور گسترده ای استفاده
می گردد .این مقاطع در جایی خارج از س��ایت
تولید ش��ده و پس از انتقال به س��ایت نهایی به
یکدیگر متصل شده و یک شناور کامل را تشکیل
می دهند .در روشهای جدیدتر حتی تجهیزات،
لوله ها ،کابل های برقی و سایر اجزا نیز از محلی
دیگر س��اخته و به سایت منتقل می شوند و بر
روی شناور نصب می گردند .با این روش از حجم
نصب در حالتی که مقاطع به هم متصل ش��ده
اند و بدنه کامل تشکیل شده است ،کاسته می
شود .تفاوتهایی در روشهای تولید جدید و قدیم
در تمامی مراحل تولید به چش��م می خورد .از
جمله این مراحل ،مرحله طراحی و تس��ت می
باشد و در این مرحله که به آن معماری دریایی
گفته می شود ،ماکتی از محصول نهایی ساخته
شده و تمامی تستهای هیدرودینامیکی بر روی
آن انجام می شود و سپس نمونه واقعی طراحی
و ساخته می شود.
جناب آقای دکتر معظمی لطفا"
بفرمایید در آینده ،صنعت کشتی سازی را
چه فناوریهایی متحول خواهدکرد؟

اولین فناوری که می توان در این خصوص بدان
اشاره نمود؛ فناوری چاپ سه بعدی می باشد .از
فناوری چاپ سه بعدی به عنوان انقالب صنعتی
سوم یاد ش��ده است .این فناوری موارد استفاده

زی��ادی در انواع گوناگون صنایع دارد که یکی از
آنها همین صنعت کشتی سازی می باشد .مرحله
طراحی و تس��ت در فرایند ساخت یک شناور از
اهمیت ف��وق العاده ای برخوردار اس��ت چراکه
یک اشتباه کوچک در این مرحله منجر به بروز
مش��کالت بزرگ و هزینه بر در مرحله ساخت
میگ��ردد .در این روش ،ابتدا براس��اس نقش��ه
های طراحی ش��ده ،یک مدل از محصول نهایی
با ابعاد بسیار کوچکتر اما همراه با کلیه جزئیات
س��اخته می شود و کلیه تست های الزم شامل
تست های هیدرودینامیکی بر روی آن انجام می
گردد .فناوری دوم ،فناوری استفاده از روبات های
پیشرفته در مرحله ساخت و نگهداری شناورها
می باشد .در فرایند ساخت یک کشتی ،مراحلی
از جمله عملیات جوش��کاری وجود دارد که به
دلیل خطرناک بودن ماهیت آن عملیات استفاده
از روبات به جای انسان بسیار مطلوب می باشد.
یک��ی از نمونه های جالب اس��تفاده از روبات ها
در صنعت کشتی سازی ،استفاده از یک روبات،
تحت عنوان روبات عنکبوتی اس��ت .این روبات
به بدنه ش��ناور متصل شده و صورت خودکار بر
روی سطوح فلزی بدنه حرکت می کند .نقاطی
از بدنه که الزم است قبل از عملیات رنگ کاری
پرداخت ش��وند را شناسایی کرده و بالست می
کند .یک نوآوری دیگر در زمینه صنعت کشتی
سازی اس��تفاده از موتورها با سوخت گاز است.
استفاده از سوخت گاز طبیعی برای موتور کشتی
ها به دلیل سازگاری بیشتر این سوخت با محیط
زیست در حال حاضر بسیار مورد توجه می باشد.
به همین دلیل است که بازار کشتی های با موتور

سوخت طبیعی در حال گسترش بوده و چشم
انداز آن نیز بس��یار مثبت ارزیابی می گردد .در
موتورهای گاز طبیعی در مقایس��ه با موتورهای
دیزل ،میزان انتش��ار آالینده دی اکسید کربن
درحدود  20الی  25درصد کمتر ،انتش��ار انواع
آالینده های اکسید نیتروژن تا 90درصد کمتر
بوده بعالوه اینکه انواع آالینده های اکسید گوگرد
و ذرات آالینده تقریبا به صورت کامل جذب شده
اند .عالوه بر سازگاری با محیط زیست  ،سوخت
گاز طبیعی نسبت به دیزل ارزان تر بوده که در
درازمدت باعث کاهش قابل توجه هزینه شناورها
می گردد.
آیا در زمینه بدنه و موتور های
کشتی نیز شاهد تحول فناورانه خواهیم
بود؟

قطعا" همینطور است؛ یک تحول مهم در زمینه
ساخت کشتی در آینده ،استفاده از مواد جدید
در ساخت بدنه کشتی خواهد بود .پیشرفتیکه
سالهاس��ت در زمینه ساخت بدنه هواپیماها نیز
رخداده است .اس��تفاده از ورقهای باکیپیپر از
جمله این مواد میباش��د .ورقهای باکس��پیپر
ورقه��ای نازک ب��وده که بصورت ت��وده ای از
نانولوله های کربنی ساخته می شوند .هر نانو لوله
کربنی تقریباً  50هزار بار نازکتر از یک رش��ته
موی انسان است .این ورق در مقایسه با فوالد از
نظر وزنی  10بار س��نگین تر اما در عین حال از
نظر استحکام  500برابر مقاومتر میباشد .میزان
س��ختی این ماده نیز  2برابر الماس میباش��د
ش��ناوری که بدنه آن با اس��تفاده از چنین ماده
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اخبار انجمن
دید همه جانبه و نگاه جامع و دقیق
به مسائل از ویژگی های انجمن
مهندسی دریایی ایران
ام�روز  12تیرم�اه  1395جلس�ه کمیت�ه
دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران
برگزار شد.

دکترمحمدسعیدسیفرئیسهیئتمدیرهانجمن
مهندسی دریایی ایران با اشاره به سوابق کمیته به
دالیل اهمیت برگزاری کمیته دانشجویی پرداخت
و دید همه جانبه و نگاه جامع و دقیق به مس��ائل و
مشکالت دریایی را از ویژگی های انجمن مهندسی
دریایی ایران دانست که دلیلی برای حساسیت در
برگزاریکمیتهدانشجوییازسویانجمنمهندسی
دریاییایراناست.
سیف از اهداف مهم تشکیل کمیته دانشجویی را،
تشکل س��ازی و تمرین کار گروهی و آماده شدن
دانش��جویان برای ورود به صنعت دانست .در ادامه
این جلس��ه دکتر محسن خسروی رئیس کمیته
دانشجویی به توضیح فعالیت های کمیته از جمله
برگزاریبازدیدهاوسخنرانیهایعلمی،آموزشنرم
افزارهایکشتی سازیوجزئیاتآنهاپرداخت .وی
درادامهبااشارهبهعدمهمکاریدانشگاههابرایمعرفی
دانشجویانعالقهمندبهحضوردرکمیتهدانشجویی،
تش��کیل زیرمجموعه ها را از اهداف مهم برگزاری
کمیته دانس��ت .در ادامه این جلسه نمایندگانی از
دانشگاههایتربیتمدرس،امیرکبیر،دانشگاهتهران،
دانشگاهچابهاروصنعتنفتحضورداشتندودرمورد
ابزارهایالزمبرایفعالکردنتشکلهایدانشجویی
دردانشگاهبهبحثوتبادلنظرپرداختند.
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ای س��اخته می شود به دلیل کاهش وزن آن
مصرف سوخت بسیار کمتری داشته که تبعاً
این موضوع به افزایش میزان بهره وری انرژی
کمک خواهد کرد .نکته جالب دیگر این ماده،
مقاومت آن در برابر خوردگی و آتش س��وزی
می باشد .جهش دیگری که در این صنعت در
آینده اتفاق خواهد افتاد جایگزینی موتورهای
الکتریکی بجای موتورهای مکانیکی می باشد.
این سیستم تحت عنوان سیستم نیرومحرکه
الکتریکی یکپارچه ش��ناخته می ش��ود .این
سیستم ترکیبی از یک توربین گازی یا ژنراتور
دیزلی یا هر دو می باش��د که یک جریان برق
سه فاز تولید خواهد کرد این جریان برق موتور
الکتریکی را روش��ن کرده و موتور الکتریکی
پروان��ه و واترجت های کش��تی را به کارمی
اندازد .در این سیس��تم از اتصال الکتریکی به
جای اتصال مکانیکی اس��تفاده می شود که
کاهش اتالف انرژی را نیز در بر خواهد داشت.
ازجمله دیگر مزیتهای این سیستم نسبت به
سیس��تم های فعلی ،آزادی عمل بیش��تر در
نحوه چیدمان تجهیزات به ویژه موتور ،کاهش
آلودگی صوتی موت��ور ،کاهش وزن و کاهش
ابعاد فیزیکی موتور می باشد.
عملکرد سازمان گسترش
و نوس�ازی صنایع ایران را در توس�عه
صنای�ع دریای�ی چگون�ه ارزیابی می
نمایید؟

صنای��ع دریایی از صنایع راهبردی س��ازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب می
شود .با توجه به نقش كليدي صنايع دريايي
در اشتغالزايي و توسعه صنعتي بنادر تجاري،
این سازمان با در اختيار داشتن سهام مجتمع
كشتيسازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو)
و همچنین بااحداث حوضهای خشک شامل
 :حوض تعمیرات ش��ناور و حوض نوسازی و
ساخت شناور و با بهرهگيري از توان و استعداد
متخصص��ان داخل��ي واعمال سياس��تهاي
حمايتي و نظارتي مناسب ،توانسته است سهم

موثر و بسزايي در ارتقاء جايگاه و رشد صنعت
کشتیسازی ،ساخت و تعمیرکشتیهای پهن
پیکر و اقیانوس پیما در كشور داشته باشد.
در حال مذاکره براي انجام سرمایه گذاري به
ارزش  500میلیون دالر در این شرکت هستیم
که امید می رود تا پایان امسال به نتیجه برسد.
اکنون ش��مار زیادي کشتی از خارج از کشور
وارد می شود که باید ذینفعان و کسانی که از
خارج خریداري می کنند؛ متقاعد شوند از این
ظرفیت ملی اس��تفاده کنند زیرا این ظرفیت
در مجموعه ایزوایکو وج��ود دارد که هنوز از
آن اس��تفاده نش��ده اس��ت .درآینده نزدیک
با مش��ارکت خوبی که با ش��رکت نفتکش و
کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران ایجاد شده
است ش��اهد اس��تفاده از این ظرفیت بالقوه
خواهیم بود  .مجتمع کشتی سازي ایزوایکو در
حال حاضر به آن اندازه از توانمندي رسیده که
می تواند سفارش هایی که در گذشته به خارج
از کش��ور داده می شد را بسازد و تحویل دهد
و اگر از چنین ظرفیت هایی اس��تفاده نشود؛
مصداق بارز اسراف و از بین بردن سرمایه ملی
است .انتظار می رود وارد کنندگان ،توان داخل
را باورداشتهباش��ند .اگر هر یک دالري که به
خارج سفارش داده می شود در تولید و ساخت
داخل بکار گرفته شود؛ ظرفیتی براي اشتغال
جوانان فراهم می شود و هم اکنون ذینفعانی
که در این بخش فعال هستند مانند شیالت،
بنادر و دریانوردي و سایر نهادها و فعاالن این
حوزه باید این توانمندي داخلی را باور داشته و
از آن استفاده بیشتري نمایند.
ه��م اکنون پنج ش��رکت کش��تی س��ازي با
داش��تن ظرفیت پنج هزار نیروي متخصص
و کارگر ،توان س��اخت انواع کشتی کوچک و
بزرگ اقیانوس پیما ،بارج ،دکل ،سکوي نفتی
لندینگ کرافت و تعمیرات انواع ش��ناور را در
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
دارا می باشند.
برگرفته از نشریه دانش نفت5/4/95 :
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صنعت حمل و نقل

یک قدم تا ورشکستگی شرکتهای کشتیرانی
کش�تیرانی هانجین از کره جنوبی که قد و قامت بزرگی با دارا بودن  3درصد س�هم بازار دارد ،با امواجی از تالطم روبهرو ش�ده تا حدی که
مدیرعامل این شرکت در اقدامی انتحاری از ناتوانی خویش در ساماندهی اوضاع بدهی شرکت ،سخن داد.

کش��تیرانی هانجین کره جنوبی که قد و قامت
بزرگ��ی با دارا بودن  3درصد س��هم ب��ازار دارد،
ب��ا امواج��ی از تالطم روبهرو ش��ده تا حدی که
مدیرعامل این ش��رکت در اقدام��ی انتحاری از
ناتوانی خویش در ساماندهی اوضاع بدهی شرکت،
س��خن داد و با تقدیم استعفانامه برخالف مدیر
عامل ش��رکت هیوندای (بيوه بنيانگذار شرکت)
که با فشار بانکها و طلبکاران مجبور به استفعا
شد ،تصمیمگیری آینده شرکت را به بانکها و به
خصوص بانک دولتی Development Bank
 (KDB)Koreanواگ��ذار کرده که بزرگترین
طلب��کار هر دو ش��رکت اس��ت و مديريت عالی
شرکت هيوندای را نيز تعیین میکند.
آپریل  2016شصتمین سالگرد تولد کشتیرانی
کانتینری که توسط مالکوم مکلین آمریکایی در
سال  1956بنیان نهاده شد بایستی گرامی داشته
میش��د ،ولی بیش و پیش از آنکه غولهای این
صنعت به فکر این جشن تولد باشند ،بسیاری با

دس��تپاچگی از به صدا درآمدن ناگهانی زنگها
(سقوط کرايه حمل کانتينر  40فوتی از شرق دور
ايضا بندر کينگدائو تا بنادر اصلی ش��مال اروپا از
قبيل هامبورگ يا آنتورپ توسط بزرگان صنعت
به  75دالر) و قرمز شدن اعداد تراز مالی و افزایش
بدهیها و عدم نقد شدن اوراق قرضه در سررسید
معی��ن ،برای پرهیز از برگزاری مراس��م ختم به
دست و پا افتادند.
احتماال در ماههای آتی و در سال جاری با توجه
ب��ه اينکه بي��ش از  60درص��د از توليد ناخالص
داخل��ی کره جنوب��ی به چهار گ��روه خانوادگی
بزرگ سامس��ونگ ،الجی ،هيوندای و هانجين
مرتبط است ،اخبار بدتری از دومينوی فروپاشی
مخاب��ره خواهد ش��د و نمادی از س��رمايهداری
منحط از نوع کرهای را در تاريخ ثبت خواهد کرد
و سپس کشورهای ديگر هم که در سايه جهانی
ش��دن قس��متی از س��رمايه اين غولها را برای
توليد جذب کردهاند به سرگيجه مبتال خواهند

شد؛ چرا که سياهچالههای ايجاد شده در روزگار
رون��ق که گروههايی نظير هيوندای و هانجين را
با اخذ وامهای کالن و ص��دور اوراق قرضه ،وادار
به سرمايهگذاری در کشتیسازی ،خودروسازی،
صنايع فوالد ،هواپيمايی ،لجس��تيک ،مهندسی
 س��اختمان و ان��واع کش��تيرانی و قراردادهایبلندمدت اجاره کشتی با قيمتهای نجومی (ايضا
کشتی 10هزار TEUظرفيت با اجاره روزانه43
هزار دالر) نسبت به بازار امروز کرد ،آنچنان بزرگ
اس��ت (هانجين فقط باید  405ميليون دالر در
نيمه اول سال جاری ميالدی بازپرداخت نمايد)
که حتی با فروش ساختمانی  57ميليون دالری
در لندن و يا فروش کش��تيهای تانکر و يا فلهبر
ملکی و حتی فروش حقوق خود در برند ،به اين
زوديها پر نميشود.
خبر مذاکرات ششمین غول آلمانی این صنعت
 Hapag –Lloydب��ا ظرفیت حمل  924هزار
( TEUآنهم يکس��ال پس از بلعيدن CSAV
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ش��يليايی در ازای  34درص��د س��هام) با رقیب
عربتبارش  UASCکه هيچگاه تراز مالی خود
را به دليل پش��توانه دالرهای نفتی کش��ورهای
حاشيه خليجفارس به رسانهها درز نداد) با 533
ه��زار  TEUدقیق��ا در  22آوری��ل یعنی  4روز
قبل از جشن تولد صنعت ،رسانهای شد و نشان
از روزگار زش��ت صنعت کشتيرانی الينر و عدم
تکاپوی س��ايز به منظور بقا ميدهد .دو روز قبل
از آن یعن��ی  20آوریل خبر بزرگ دیگری مبنی
بر مش��ارکت سومین غول فرانسوی این صنعت
 CMA-CGMبا چهارمین ()ChinaCosco
و پنجمی��ن ( )EMCو نهمی��ن ()OOCL
صاحبمقامان چينی و تايوانی که مجموعا ناوگانی
حدود  6میلیون TEUرا رهبری مینمایند ،به
منظور تشکیل کنسرس��یومی متشکل از 350
کشتی و سهم بازار  35و  39درصدی در دو مسير
اصلی تجارت یعنی از خاوردور به اروپا و آمريکای
شمالی نشان از رص ِد نزديک شدن سياهچالهای
ميدهد که با بلعيدن اجرام قبلی قدرت جاذبهاش
در پرتو فروپاشیهای بيشتر اقتصادی و کسادی
بازار کشتيرانی الينر روز به روز بيشتر ميشود.
ش��ايد همزمان��ی ورود کش��تی American
 Nebraskaب��ه بازار اوراقچ��یهای ترکيه که
آخرين کش��تی از  12فرون��دی بود که مکلين
در زم��ان حي��ات خ��ود در س��الهای  1984و
 85با ظرفيت ح��دود  4234TEUدر اقدامی
جاهطلبانه که در آن زمان بزرگترين کشتیهای
موج��ود صنعت الينر بود و برای س��رويس دور
دنيا ( )RTWشرکت  US Linesسفارش داد
عليرغم به ياد ماندن نام او برای معرفی کانتينر و
جهانیسازی ،استفاده از اقتصاد مقياس در صنعت
الينر و رشد نابهنجار و غولپيکری ،نشانه و عالمتی
به صنعت برای گذار به دورهای ديگر باش��د چرا
ک��ه همه اين اقدامات که گاهی تخريبی به نظر
ميرسند فقط يادآور قوانين ترموديناميک است
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که مقادير بنيادی فيزيک شامل حرارت ،انرژی
آنتروپی کاراکترهای سيستم ترموديناميکی را
و
ِ
تعيين مينمايد و اگر در محيط ايزوله نباشد به
تعادل خواهد رسيد.
در ادام��ه ب��ه بررس��ی فعالیت این دو ش��رکت
کش��تیرانی کرهای و چرایی ای��ن اتفاق خواهیم
پرداخت .این بررس��ی از جهت دیگری نیز حائز
اهمیت است و آن ،اینکه هر دوی این شرکتها
بع��د از رفع تحریمهای اعمال ش��ده علیه ایران
خواس��تار از سرگیری روابط تجاری خود با ایران
بودهاند.
شرکت هانجین یک شرکت کرهای است که در
حوزه ارائه خدمات لجستیک ،حملونقل دریایی،
کشتیسازی ،مدیریت فرودگاه ،خدمات هتلداری
و گردشگری فعالیت میکند .این شرکت در سال
 ۱۹۴۵میالدی با هدف ارائه خدمات حملونقلی
احداث شد .شرکت هانجین اکنون دارای ناوگان
کشتیهای کانتینری ،راهها ،شبکه لجستیک و
پایانههای بزرگی در سراس��ر جهان است .دفتر
مرکزی این ش��رکت در شهر س��ئول ،پایتخت
کرهجنوبی واقع ش��ده است .ش��رکت هانجین
همچنین دارای  ۲۱دفتر خدماتی در کشورهای
مختلف جهان است .هانجین بزرگترین شرکت
حملونق��ل دریای��ی کرهجنوبی و یک��ی از ۱۰
شرکت برتر در زمینه حملونقل دریایی در جهان
به شمار میرود .این شرکت  ۶۰خط ارائهدهنده
خدمات و حملونقل دریایی را در سراسر جهان
مدیریت کرده و ساالنه بیش از  ۱۰۰میلیون تن
محصول را جابهجا میکند .ناوگان این ش��رکت
دارای  ۱۷۰کشتی کانتینری و فلهای است.
شرکت کشتیرانی هیوندای مرچنت مارین بعد از
هانجین ،دومین شرکت کشتیرانی کرهای است

که در حوزه خدمات لجس��تیکی ،کش��تیهای
کانتینری و خدمات مربوط به این نوع کشتیها
فعالی��ت میکند .این ش��رکت در س��ال 1976
می�لادی با عنوان ایژیا مرچن��ت مارین ایجاد و
در س��ال  1982میالدی توسط گروه هیوندای
خریداری شد .دفتر مرکزی این شرکت در شهر
سئول واقع شده است.
شرکت هیوندای مرچنت مارین به حمل و نقل
دریای��ی محصوالت اس��تراتژیکی همچون نفت
خام ،س��نگ آهن ،زغال سنگ و انواع دیگری از
محص��والت صادراتی و وارداتی میپ��ردازد .این
شرکت به بیش از  60مسیر دریایی در  100بندر
جهان خدمات حمل و نقلی دریایی ارائه میکند
و دارای  13پایانه و ناوگانی با  127فروند کشتی
است که از این تعداد 57 ،فروند کانتینری دارای
ظرفیت  403هزار  TEUهس��تند 23 .فروند از
این کشتیها ملکی و مابقی به شکل اجارهای در
حال تردد هس��تند .این شرکت همچنین مالک
 70فروند کشتی فلهبر است که به شکل اجارهای
و ملکی فعالیت دارند.
در س��الهای اخیر ،ش��رکت هیوندای مرچنت
مارین با مشکالت عدیدهای روبهرو شده؛ تا جایی
که این شرکت در آستانه اعالم ورشکستگی قرار
گرفته است .مشکالت هیوندای مرچنت مارین در
س��ال  2015و آغاز سال  2016به مراتب بیشتر
شده است و اخبار منتشره حاکی از آن است که
تا سقوط این شرکت یک قدم بیشتر باقی نمانده
است.
با توجه به صورتهای مالی ثبت ش��ده شرکت
هیوندای مرچنت مارین در س��ال  ،2015میزان
زیان خالص این شرکت در این سال  627میلیارد
وون معادل  527/4ميليون دالر اس��ت .بررسی
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عملکرد این شرکت در سال  2015نشان میدهد
که این ش��رکت در س��ه ماهه آخر سال 2015
دارای بدترین عملکرد ممکن بوده اس��ت .زیان
خالص متحمل ش��ده در این س��ه ماه برای این
شرکت  218/8ميليون دالر بوده است.
بررس��ی صورتهای مالی س��ال  2015شرکت
هانجین نیز نشان میدهد که سود عملیاتی این
ش��رکت در سال گذشته میالدی 36/9 ،میلیارد
وون بوده که این مبلغ بیش��تر از سود عملیاتی
سال  2014به مبلغ  24میلیارد وون بوده است.
بعد از اضافه کردن درآمدهای حاصل از کس��ب
و کاره��ای فرعی و فروش داراییهای ش��رکت،
هانجین به س��ود خالص  3میلیارد وون در سال
 2015رس��یده و ای��ن در حالی اس��ت که این
ش��رکت در سال  2014با ضرری در حدود 423
میلیارد وون مواجه بوده است.
در پایان سال  2015آلفاالینر بررسی را پیرامون
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام  16شرکت
کش��تیرانی انجام داد که در این بررسی نسبت
بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر شرکتها
زیر  200درصد بوده است .این نسبت تنها برای
سه ش��رکت هانجین ،هیوندای مرچنت مارین
و زی��م باالی  200درصد بوده اس��ت .بررس��ی
صورتهای مالی سال  2015حکایت از آن دارد
که میزان فروش کش��تیرانی هیوندای مرچنت
مارین در س��ال  2015نسبت به سال  2014با
افتی  12/3درصدی مواجه شده است.
عالوه بر این مش��کالت ،در سال  2016مقامات
دولتی کره جنوبی ،این شرکت کشتیرانی را ملزم
به پرداخ��ت  100/5میلیون دالر مالیات اضافی
کردن��د که این میتواند باعث ش��دیدتر ش��دن
مشکالت این شرکت شود.
به لحاظ سهام نیز ،سهام این شرکت در روزهای
پایانی س��ال  ،2015با رشد  12درصدی مواجه
شد ،اما با آغاز سال  2016مجددا این سهام روند
نزول��ی  23درصدی را طی کرد که این به دلیل

نگرانی از پرداخت بدهیها و ش��رایط نامطلوب
روحی حاکم بر این شرکت است.
همچنین این ش��رکت باید در مورخه  7آوریل
 2016اقدام به بازپرداخت سود اوراق قرضه خود
ب��ه مبلغ  120میلیارد وون معادل  105میلیون
دالر میکرد که در این امر کوتاهی کرد و همین
امر باعث ش��د تا درجه اعتب��ار اوراق قرضه این
ش��رکت توسط موسسه سنجش اعتبار  KISبه
درجه  Cنزول کند و این هشتمین تنزل درجه
پ��ی در پی ب��ود که از س��ال  2013تاکنون این
شرکت تجربه نموده است.
وخامت وضعیت مالی شرکت هیوندای مرچنت
مارین باعث ش��ده ت��ا ترازنامههای مالی س��ایر
شرکتهای حمل و نقل کانتینری نیز در کانون
توجهات قرار گیرد ،به طوری که رهبر این صنعت
ای پی مولر مرس��ک نیز از این قاعده مستثنی
نبوده و چشمانداز اعتباری آن در ماه فوریه توسط
موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورس ()S&P
از باثبات به منفی تغییر یافته است.
چه فعالیتهایی جهت بهبود اوضاع انجام
شد؟
جهت بهبود شرایط مالی ،فعالیتهایی نیز توسط
هیاترئیسه و مدیرعامل هر دو شرکت کشتیرانی
کرهای و همچنین برخی بانکهایی که از آنها وام
دریافت کردهاند ،صورت گرفته است.
مدیرعامل و هیات رییس��ه هر دو ش��رکت برای
افزایش می��زان نقدینگی و تس��ویه بدهیهای
خ��ود روشهای مختلف��ی را در پیش گرفتهاند
که از آن جمله میت��وان به فروش برخی اموال
و داراییهایشان اش��اره کرد .با آغاز سال 2016
شرکت کشتیرانی هیوندای مرچنت مارین چهار
فروند نفتکش غولپیکر ،دو سوئز ماکس و هفت
کشتی حمل مواد شیمیایی به همراه قراردادهای
اجاره و هفت کارمند خود را به فروش گذاش��ته
است .این در حالی است که هم اکنون بازار تانکرها

از رونق چشمگیری برخوردار است و فروش این
ناوگان برای خریداران فرصت مناسبی محسوب
میشود .باید یادآوری کرد که این شرکت در سال
 2014نیز ناوگان گازبرهای خود را به ارزش یک
میلیارد دالر به فروش رسانده است.
در اقدامی دیگر این شرکت  50/1از سهام ترمینال
کانتینری بندر جدید بوسان را به  PSAفروخته
است .همچنین گروه هیوندای مرچنت مارین به
ک را به
این توافق رسیده است که بخش فله خش 
شرکت خصوصی کرهجنوبی با نام & HANN
 Coبا ارزش  450میلیون دالر بفروشد که 350
میلیون آن جزو بدهی به شمار میرود.
مدیرعاملوهیاترییسهشرکتهانجیننیزاعالم
کردهاند که برای خارج شدن از بحران و افزایش
میزان سرمایه ،در حال فروش تمام داراییهایشان
ب��ه قیمت  357میلیون دالر هس��تند .در اولین
گام این شرکت قصد دارد تا ترمینالهایش را در
کره جنوبی به فروش بگ��ذارد که انتظار میرود
با این اقدام مبلغ  175میلیون وون کره جنوبی
به دس��ت آورد .در گامی دیگر ،این شرکت قصد
دارد تا با گذاش��تن وثیقه دفتر مرکزی خود در
بوسان درآمدی در حدود  102/2میلیون وون به
دست آورد .همچنین مقامات کشتیرانی هانجین
تصمیم گرفتهاند تا فلهبرها و سهام باقیمانده در
کشتیرانی  H-Lineرا به فروش برسانند.
از طرف��ی همان گونه که عن��وان گردید برخی
بانکها نیز اقداماتی را در جهت بهبود ش��رایط
این شرکت انجام دادهاند که از آن جمله میتوان
به اقدام بانک توسعه کره جنوبی ( )KDBاشاره
نم��ود .این بانک که به عنوان اصلیترین طلبکار
ش��رکت هیون��دای مرچنت ماری��ن و هانجین
شناخته میشود حاضر شده است که به صورت
داوطلبانه پرداخت اصل و بهره وامهای پرداختی
خ��ود را به مدت س��ه ماه دیگ��ر تمدید کند و
همچنین در صورتی که شرکت هیوندای مرچنت
مارین دستمزدهای کارمندان و کارگران خود را
کاهش دهد این بانک حاضر اس��ت برای تعدیل
بدهیهای این شرکت همکاریهای الزم را انجام
دهد .همچنین این بانک عنوان نموده است که
به ش��رطی به تجدیدساختار ش��رکت هانجین
رس��یدگی میکند که این شرکت در جلب نظر
نهادهای غیربانکی برای تمدید سررس��ید اوراق
قرضه خود به مشکل بخورد.
منبع  :ترابران
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کشتیسازی
  
صنعت

درخواست چندباره شورایعالی صنایع دریایی از جامعه دریایی کشور
دبیرخانه ش�واریعالی صنایع دریایی بار دیگر از فعالین صنایع دریایی خواس�ت با توجه به قوانین موجود با مش�اهده هر گونه واردات
شناورهای نو ،دست دوم و قدیمی دبیرخانه شورایعالی را در جریان قرار داده تا اقدامات الزم در این خصوص را انجام دهند.

مشکالت صنایع دریایی تمامی ندارد بیکاری ،عدم
استفاده از توان داخل به دلیل سفارشات خارجی،
نبود تس��هیالت مناسب و  ...همچنان گریبانگیر
این صنعت می باش��د ،انجمن مهندسی دریایی
ایران طبق سنوات گذش��ته به بهانه ماه مبارک
رمضان نشس��تی با مدیران اعضائ حقوقی خود
و پیشکسوتان این صنعت برگزار نمود ،تا در این
نشس��ت صمیمی از نقطه نظرات و پیشنهادات
لستفاده و به نحوی به مراکز مرتبط منعکس نماید.
مارین نیوز در چند بخش این نقطه نظرات انعکاس

خواهد داد .مهندس احمد رفعت رییس دبیرخانه
ش��ورایعالی صنایع دریایی در این مراسم به ذکر
سه مسئله مهم پرداخت که همه فعاالن صنعت
دریایی باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند.

اگ��ر منابعی که در قانون
قید شده بود ،تامین می
شد ما می توانستیم برای
اختص��اص دادن آن ب��ه
صنعتگراناقدامکنیم.

وی اولین مسئله را عدم وجود متولی در صنعت
دریایی دانست و گفت  :ارگان هایی مسئول هستند
ولی تمرکز جامع روی موضوع وجود ندارد که همه
کارها با مسئولیت یک کانال قدرتمند انجام گیرد و
ما در تالش برای حل این مسئله هستیم.
رفعت تسهیالت مالی که از شاه بیت های صنعت
دریا اس��ت مس��ئله دوم این صنعت اعالم کرد و
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گفت  :متاسفانه سیستم بانکی به هیچ وجه در این
مورد همکاری درستی ندارد و ما به وزیر صنعت
پیشنهاد دادیم که  3درصد از تسهیالت مربوط به
صنعت به بخش صنایع دریایی داده شود.
وی مسئله س��وم را واردات شناور با کمک ارگان
ه��ای مختلف دانس��ت و بیان داش��ت  :از همه
دوس��تان و مدیران در صنایع دریایی با توجه به
قوانین موجود خواهشمندیم در صورت مشاهده
هر گونه واردات شناورهای نو ،دست دوم و قدیمی
دبیرخانه ش��ورایعالی را در جری��ان قرار دهند تا
اقدامات الزم صورت پذیرد.
همچنین در این جلس��ه یکی از میهمانان ویژه
مهندس کربالیی مدیرعامل س��ابق ایزوایکو بود
ایشان با اش��اره به حل ریشه ای مسائل صنعت
دریایی ،تصویب قانون حمایت و توسعه از صنایع
دریایی و اجرایی نشدن آن را مثال آورد.
وی در ادامه اظهار کرد« :اگر منابعی که در قانون
قید شده بود ،تامین می شد ما می توانستیم برای
اختصاص دادن آن به صنعتگران اقدام کنیم .پس
به نظر می رسد مهم ترین مسئله به اجرا نشدن
کامل قانون است و اینکه در نهایت ما باید بتوانیم
با استفاده از منابع تشویقی صندوق توسعه مسبب
پیشرفت در بخش دریا باشیم».

Marine Engineering
صنعت حمل و نقل

شیوه نامه طرح جامع خدمات
سوخت رسانی به کشتی ها ابالغ شد
وزیر نفت در دس�تورعملی ش�یوه نامه طرح جامع خدمات س�وخت رسانی به کشتیها
(بانکرینگ) را در آبهای مرزی ایران در خلیج فارس ،دریای عمان و دریای خزر ابالغ کرد.

در این دستورعمل آمده است که وزارت نفت بر
اساس سیاستهای کلی و با توجه به تراز تولید و
مصرف سوخت کشور ،مقادیر صادراتی نفت کوره
و نفت گاز را مشخص می کند و امور بین الملل
نسبت به تخصیص محموله ها به صادرات و بانکر
بااولویتبانکرینگاقداممیکند.
همچنین در این شیوه نامه در باره حوزه فعالیت
اینطرحنیزعنوانشدهاست:حوزهفعالیتطرح،
همه جزایر و بنادر کشور در جنوب و شمال است.
با توجه به مزیت نس��بی و موقعیت جغرافیایی
جزیره قشم ،این جزیره به عنوان قطب خدمات
بانکرینگکشورتعیینمیشود.
متن کامل این شیوه نامه در ادامه می آید:
پیرو دستورعمل ش��ماره  ٢٠,٢-٨٧٥١٧مورخ
 ١٣٩٤.٠٢.٢٩به این وسیله در اجرای ماده ()١٣١
قانون برنامه پنجم توس��عه و اعمال سیاستهای
تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت
رسانی (هاب بانکرینگ) شیوه نامه طرح جامع
خدمات رسانی (نفت کوره و نفت گاز) به کشتی
ها و شناورها به روش خرده فروشی (بانکرینگ)
در سواحل و محدوده آبهای مرزی ایران در خلیج

فارس ،دریای عمان و دریای خزر ،به شرح ذیل
برای اجرا ابالغ می شود.
ماده  -١موضوع :عبارت است از ایجاد تسهیالت
الزم برای ارائه خدمات سوخت رسانی به شناورها
به روش خرده فروشی توسط بخش غیر دولتی
در آبهای مرزی جمهوری اسالمی ایران در خلیج
فارس ،دریای عمان و دریای خزر.
ماده-٢تعاریف:
 -٢-١خدمات بانکرینگ :عبارت است از عملیات
خرده فروش��ی نفت کوره و نف��ت گاز به عنوان
سوخت کشتی ها و دیگر شناورها.
-٢-٢روشهایسوخترسانیدربانکرینگ:عبارت
است از تحویل سوخت به کشتی ها کنار اسکله
یا سوخت رسانی به کشتی ها از مخازن ساحلی
با خط لوله یا بوسیله شناورها ( )BARGESدر
آبهای یاد شده.
 -٢-٣پروانه عملیات بانکرینگ :عبارت است از
اجازه ای که از س��وی وزارت نفت (شرکت ملی
نفت ای��ران – مدیریت امور بی��ن الملل) برای
متقاضیانخصوصیوتعاونیذیصالحبرابرضوابط
این شیوه نامه صادر می شود.
تبصره -مجوزهای صادره پیش��ین که از سوی

اخـبارانجمن
زیبنده نیست که با پول مردم،
کشورهای دیگر را آباد کنیم
جاس��م ج��ادری اس��تاندارهرمزگان در بازدید
از مجتمع کش��تی سازی فراس��احل ،با تاکید
براس��تفاده از ظرفیت مجتمع کشتی سازی و
صنایع فراس��احل ایران گفت :وقتی توانایی در
داخل وجود دارد ،س��فارش س��اخت شناور به
ش��رکتهای خارجی برخالف قوانین و فرامین
رهبری و دولت تدبیر و امید است.
عالی ترین مقام دولت در استان هرمزگان بیان
کرد :همه مدیران ،نمایندگان مردم در مجلس
ش��ورای اسالمی ،صنعتگران و مردم مرزدار این
استان از س��ازمان بنادر
ودریانوردیوشرکتملی
نفت کش و حتی بخش
خصوصی میخواهند با
ایمان و اعتماد به صنایع
داخلی وعمل به اقتصاد
مقاومتی بیش از پیش از
ظرفیتهای داخلی نظیر
ایزوایکو استفاده کنند.
جادری بیان کرد :بعضیها از ظرفیت بدس��ت
آمده در زمان پس��ابرجام ذوق زده شده وسراغ
خارجیها رفتند و این برای ما که دارای صنایع
کشتی سازی هستیم ،زیبنده نیست که با پول
مردم ،کشورهای دیگر را آباد کنیم.
اس��تاندارهرمزگان با تاکید ب��ر عمل به اقتصاد
مقاومت��ی گفت :ه��م اکنون ک��ه ایزوایکو پس
از س��الها تجربه به این مرحله از رش��د رسیده،
نمیتوانیم بپذیریم س��ازمانهای دریایی بهره
بردار بجای تقویت این صنعت اشتغالزا ،سفارش
س��اخت کش��تی و س��کوهای نفت و گاز را به
کشورهای خارجی بدهند.
استاندار هرمزگان در پایان تصریح کرد :ایزوایکو
بعنوان شرکتی که به وعدههای خود عمل کرده،
امروز آماده انجام هر نوع خدمت در زمینه ساخت
انواع شناورها و صنایع فراساحل است.
بهرهگیری از ت��وان داخلی را بعنوان روح اصلی
اقتصادی مقاومتی اس��ت و س��فارش س��اخت
شناور به خارجیها از سوی سازمان های داخلی
نتیجهای جز تشدید وابستگی کشور و بیکاری
هزاران ش��اغل در صنایع کشتی سازی داخلی
ندارد.
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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صادر
شده در مدت اعتبار خود معتبر است.
 -٢-٤مجری :شخص حقوقی (بخش خصوصی و یا
تعاونی) است که برابر ضوابط این شیوه نامه به وی
پروانهعملیاتبانکرینگدادهمیشود.
 -٢-٥قرارداد بانکرینگ :س��ندی اس��ت که میان
مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و
مجریانبانکرینگ(دارندگانپروانهبانکرینگ)برای
ارائه خدمات سوخترسانی به شناورها تنظیم می
شود.
ماده  -٣برای اعمال بند  ٢-١فوق متقاضیان پروانه
بانکرینگبایدتواناییالزمدرتامینشناورهامناسب
و مخازنودیگرتجهیزاتوابزارموردنیاز(تاسیسات
ساحلی و یا دریایی الزم) به صورت ملکی و یا اجاره
ای و نیز توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدهای
خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته
باشد.
ماده  -٤وزارت نفت بر اساس سیاستهای کلی و با
توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور ،مقادیر
صادراتی نفت کوره و نفت گاز را مشخص می کند
و امور بین الملل نسبت به تخصیص محموله ها به
صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ اقدام می کند.
ماده  -٥با توجه به ماده  ،٤مدیریت امور بین الملل
شرکت ملی نفت ایران تامین سوخت شرکتهای
بانکرینگ را در قراردادهای مدت دار تعهد می کند.
ماده -٦مقررات حمایتی :به منظور تشویق بخش
غیردولتی و انجام سرمایه گذاری برای تحقق اهداف
ماده ( )١٣١قانون برنامه پنجم توسعه ،قیمت هر تن
نفت کوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ،
قیمتهای اس��تاندارد و رسمی ماهانه است که از
سویمدیریتاموربینالمللشرکتملینفتایران
اعالم می شود و عبارتند از:
میانگی��ن قیمته��ای ٣٨٠CST BUNKER
 DELIVERED FUJAIRAHتوس��ط
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نشریه پالتس تحت عنوان PLATTS ASIAN
 BUNKER ASSESSMENTSمنهای یک
عدد ثابت برای هر ماه عملیاتی.
تبصره :١عدد ثابت یادشده برای هر ماه باید به تایید
وزیرنفتبرسد
تبصره :٢میانگین مورد نظر در قراردادهای مربوطه
توافقخواهدشد.
تبصره  :٣قیمتهای رسمی بانکرینگ تا روز دهم
ماه پیش از ماه میالدی عملیاتی با احتساب هزینه
های عملیاتی و رعایت فاصله منطقی با قیمتهای
محموالت متناظر صادراتی در همان ماه میالدی
عملیاتیخواهدشد.
تبصره :٤منظور از ماه عملیاتی ،ماه تحویل محموله
هاست.
ماده  -٧وج��ود معامله محموله های نفت کوره و
نفت گاز بانکرینگ از سوی مجریان بر اساس شرایط
مندرجدرقراردادهایمربوطهبهحسابیاحسابهای
اعالمی از سوی شرکت ملی نفت ایران واریز خواهد
شد.
ماده -٨ش��رکت ملی نفت ایران می تواند قیمت
محموله ها را به صورت ارزی  /ریالی (با احتساب نرخ
تسعیر ارز آزاد) از خریدار دریافت کند .نرخ تسعیر
ارز آزاد در معامالت بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز،
عبارت است از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دالر
براساس اعالم صرافی های بانکهای صادرات ،ملت
و سامان  ٢روز کاری پیش از تاریخ پرداخت طبق
قراردادمربوطه.
تبصره :در صورت اعالم نش��دن نرخ ارز از سوی هر
کدام از سه صرافی یادشده ،میانگین  ٢نرخ اعالمی
مالکمحاسبهخواهدبود.
ماده-٩مسئولیتنظارتبرکمیتوکیفیتسوخت
بانکرینگتحویلیبهمجریانبانکرینگبرعهدهاداره
کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی وزارت
نفتاست.
م��اده  -١٠حوزه فعالیت طرح ،همه جزایر و بنادر
کش��ور در جنوب و شمال است .با توجه به مزیت
نسبیوموقعیتجغرافیاییجزیرهقشم،اینجزیره
به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین می
شود .مجریان طرح تنها مجاز به عرضه سوخت در
حوزهجغرافیاییمندرجدرپروانهفعالیتهستند.
ماده-١١فرآوردههاینفتیفروختهشدهبهمجریان
بانکرینگ ،فروش داخلی با مجوز صادرات است.
ماده  -١٢مس��ئولیت انجام هماهنگی اجرایی این
ش��یوه نامه با دیگر دس��تگاههای ذیربط باالخص

س��ازمان بنادر و دریانوردی ،گمرک ،سازمان امور
مالیاتی ،س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،سازمان
محیط زیست ،سازمان مناطق آزاد بر عهده شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.
ماده-١٣مجریانبانکرینگدرقراردادهایامضاشده
بامدیریتاموربینالمللشرکتملینفتایرانباید
متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی
و صادرات سوخت بانکرینگ به صورتCARGO
نیس��تند و باید محموالت را تنها به صورت خرده
فروش��ی و به عنوان بانکرینگ (حداکثر پنج هزار
تن متریک در هر مرحله تحویل) به فروش برسانند.
جبران زیان وارده ناشی از تخطی از مفاد این ماده(
فروش بصورت )CARGOباید در قراردادها پیش
بینی و تصریح شود که افزون بر لغو پروانه بانکرینگ،
متخلف مشمول ضبط ضمانت نامه حسن انجام
تعهدات و مجازاتهای یاد ش��ده در مقررات قانون
قاچاق کاال و ارز نیز است.

در صورت اعالم نش��دن
نرخ ارز از سوی هر کدام
از س��ه صرافی یادش��ده،
میانگی��ن  ٢نرخ اعالمی
مالک محاس��به خواهد
بود.

ماده  -١٤به منظور پیش��گیری از وقفه در عرضه
سوخت به کشتی های بانکرینگ الزم است که به
تامین نفت کوره و نفت گاز از این شرکتها نسبت به
دیگر موارد صادراتی اولویت داده شود.
ماده -١٥مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت
ایران موظف اس��ت هر سه ماه یکبار ،عملکرد این
شیوه نامه را به وزارت نفت گزارش کند.
این شیوه نامه مشتمل بر ١٥ماده ٦،تبصره ،از تاریخ
یکم تیرماه ١٣٩٥قابل اجراست.
این ش��یوه نامه جایگزین دس��تورعملهای شماره
 ٢٨,١-٥٥٤٧٦٤م��ورخ  ١٣٩٢.١٢.١٢ش��ماره
 ٢٨.١-١٩١٤٣٧م��ورخ  ١٣٩٣.٠٤.٢٩و ش��ماره
 ٢٨.١-٥٤٠٠١٣م��ورخ  ٩٣.١١.١٤و ش��ماره
 ٢٠.٢-٨٧٥١٧مورخ  ٩٤.٠٢.٢٩می شود.
الزم است شرکت ملی نفت ایران به نحو مناسب این
شیوه را عینا به اطالع همه ذینفعان برساند.

Marine Engineering
اخبار انجمن

حضوردریاییاندریکضیافتافطاری
سی ام تیرماه نود و پنج انجمن مهندسی دریایی ایران با مشارکت موسسه رده بندی ایرانیان و همکاری سازمان صنایع دریایی میزبان مراسم
افطاری با حضور مدیران ،متخصصان و نمایندگان اعضای حقوقی عضو انجمن و پیشکسوتان صنعت دریایی کشور بود.

در ایران کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و
دریانوردی از سال  1382تحت عنوان «حمایت
ها و ارائه تس��هیالت» فعالیت خود را آغاز کرد.
متخصصان و کارشناسان صنعت دریایی ایران
بر ضرورت بازنگری در کمیته وجوه اداره ش��ده
سازمان بنادر تاکید می کنند و وجوه اداره شده
یکی از ابزارهای سیاستگذاری است و به معنای
« ارتباطاتی است که طبق قراردادهای منعقد
ش��ده با بانک های عام��ل در اختیار آن ها قرار
م��ی گیرد ،تا با نظ��ارت دولت در جهت اهداف
قوانین برنامه های توس��عه و بودجه به صورت
تسهیالت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی
غیر دولتی قرار دهند ».این کمیته در س��ازمان
بنادر و دریانوردی در راستای نوسازی ناوگان و
توس��عه خدمات بندری و صنعت دریایی ایجاد
شد ،در ادامه به بررسی فعالیت های این کمیته
خواهیم پرداخت :
سایت س��ازمان بنادر و دریانوردی در زیربرگی
ب��ا عن��وان «عملکرد س��االنه س��ازمان بنادر و
دریانوردی» عملکرد وجوه اداره شده را تا پایان
سال  ،93منتشر کرده است :
با دقت در اعداد و ارقام موجود در جدول مذکور،
چند نکته مطرح می شود :
 -جمع کل ارزش اعتباری طرح های مرتبط با

شناورها( تعداد  235فروند) معادل  790میلیارد
تومان است.
 مجموع تس��هیالت مصوب ش��ده ،مربوط بهطرح شناورها معادل  570میلیارد تومان است.
 جمع کل مبلغ تعهد شده توسط کمیته وجوهاداره شده برای ش��ناورها معادل  220میلیارد
تومان است.
 جمع کل مبلغ پرداختی توسط کمیته وجوهاداره ش��ده برای ش��ناورها معادل  45میلیارد
تومان است.
از میان  235شناور مصوب شده توسط کمیته
وجوه جهت دریافت تسهیالت 94 ،فروند شناور
طی  12س��ال تحویل و در ح��ال بهره برداری
است 69 (.فروند شناور خدماتی 6 +فروند شناور
تجاری خدماتی 19 +فروند شناور مسافربری)
با بررس��ی این عناوین پرسش هایی مطرح می
شود :
 -1چه تعداد درخواس��ت دریافت تس��هیالت
جهت خرید شناور به کمیته ارسال شده و دلیل
عدم پذیرش درخواستها چه بوده است؟
 -2چه تعداد از  235فروند ش��ناور مصوب در
مرحله پس از تایید بانک عامل و پیش از شروع
ساخت هستند؟
 -3چه تعداد از  141فروند شناور تحویل نشده،

درحال ساخت است؟
 -4چند فروند از شناورها در زمان اجرا (ساخت)
متوقف شده اند و نام و مشخصات و دلیل توقف
طرح ها چه بوده اس��ت؟ چه تع��داد از مالکان
ی��ا دریافت کنندگان تس��هیالت در زمان بهره
برداری از ش��ناور در پرداخت اقساط به مشکل
برخوردند؟
 -5تعداد کل صندلی مس��افر در خصوص 19
فروند ش��ناور مس��افربری در حال بهره برداری
چیست و هزینه تمام شده برای این تعداد شناور
چه مقدار بوده است؟
در ادامه تالش می کنیم ،پرس��ش های مطرح
ش��ده را در قالب دیگری ،گوشه و کنار صحبت
ها و سخنان مسئوالن و مدیران بخش دولتی و
خصوصی بگنجانیم ،یا پاسخی مختصر و کوتاه
برای آن ها بیابیم .در ادامه بخوانیم :
در خردادماه  ،92محمدرضا امامی معاون وقت
توس��عه و برنامه ریزی سازمان بنادر از تصویب
 ۳۰۴طرح در کمیته وجوه اداره ش��ده سازمان
بن��ادر و دریانوردی تا پایان س��ال  91خبر داد
که جهت اعطای تسهیالت بانکی به مبلغ 439
میلیارد تومان به س��ازمان بنادر معرفی ش��ده
است .بنا برگفته وی ،مبلغ  360میلیارد تومان
تسهیالت توسط بانک های عامل پرداخت شده
و تع��داد  170ط��رح تا پایان س��ال 91به بهره
برداری رس��یده که شامل ساخت و خرید 90
فروند انواع شناور تجاری ،خدماتی و مسافربری
و  130دستگاه انواع تجهیزات بندری استراتژیک
و طرح س��رمایه گ��ذاری ارزش افزوده در پایانه
های بندری است .با رجوع به جدول تهیه شده
توس��ط سازمان بنادر و اس��تفاده از ساده ترین
عملگرهای ریاضیاتی ،نتیجه می گیریم در سال
 ،92تعداد  83طرح مصوب شده و  47طرح به
بهره برداری رس��یده است؛ درحالی که در سال
 ،93تعداد  28طرح مصوب شده و تنها  9طرح
به بهره برداری رسیده است!
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اخبار ICS

همکاریدانشبنیانموسسهردهبندیایرانیانبادانشگاهشریف
موسسه رده بندی ایرانیان که یک نهاد مردم نهاد و غیر انتفاعی است بار دیگر جهت حمایت و ایمن سازی پروژه های کشور فعالیت جدیدی
را با همکاری متخصصان و دانش پژوهان دانشگاه شریف آغاز کرد.

این پروژه در راستای شکوفایی صنعت شیالت
کشور انجام میش��ود که در این پروژه عالوه بر
حفظ و حدر نرفتن تخصص و س��رمایه کشور
برای اولین بار پ��روش آبزیان دریایی در قفس
انجام می شود این پروژه عالوه بر ایجاد اشتغاد
و درآم��د زایی که دارد ،توج��ه آن حول محور
اقتصاد مقاومتی دریایی حرکت می کند.
پ��روژه اجرای طرح های تولید ماهی دریایی در
قف��س را برای اولین بار در کش��ور می توان به
عنوان یکی از فعالیتهای تولیدی و درآمدزا برای
س��رمایه گذاران خرد نیز نام برد ،که می تواند
در راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقالب
اس�لامی در خصوص اقتص��اد مقاومتی نقش
بسزایی داشته باش��د .بنابراین فراموش نکنیم
و همواره به یاد داش��ته باش��یم اولین مشخصه
اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن آن است .لذا
الزم است در برنامه های توسعه آبزی پروری و
پ��رورش ماهی در قفس ب��ه این موضوع خاص
توجه ش��ود و از فرصت بدس��ت آمده استفاده
شود.
موسسه رده بندی ایرانیان در روند این پروژه به
شکل چشم گیری حضور خواهد داشت که به
منظور بهره وری حداکثری از این استاندارد باید
بتوان به لحاظ الزامات مرتبط با طراحی ،ساخت
و نصب س��ازه های دریایی و ایج��اد یک رویه
مشخص در نظارت پروژه های پرورش ماهی در
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قفس ،موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان یک
موسسه شناخته شده در سطح دنیا و کشور در
زمین��ه نظارت و هدایت ط��رح های دریایی در
این پیشنهاد به تشریح جوانب موضوع پرداخته
است.
اهمیت این پروژه در سطح کشور
با توجه به رش��د روزافزون تقاض��ای ماهی در
سراس��ر دنیا به عنوان یک منبع غذایی سالم و
ناکافی بودن منابع طبیعی ماهی در دریاها برای
پاس��خ گویی به این نیازها و همچنین با توجه
به مزای��ای عدیده پرورش ماهی��ان دریایی در
قفس در مقایسه با مزارع زمینی پرورش ماهی،
توجه جدی در سطح دنیا به توسعه این صنعت
ایجاد ش��ده است و در سالهای اخیر این نگرش
در جمهوری اسالمی ایران نیز تقویت شده و بر
سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در این زمینه
تاکید گردیده است.
چگونگی آغاز ایده این پروژه
سازمان شیالت ایران ضرورت وجود رویه های
اس��تاندارد جهت اج��رای طرح ه��ای پرورش
ماهی در قفس را نیز تش��خیص داده و در سال
 93طی یک طرح مش��ترک با مرکز مهندسی
دریا -دانش��گاه صنعتی شریف ،اقدام به تدوین
اس��تاندارد بومی پرورش ماهی در قفس کرده
است و موسسه رده بندی بعنوان بازوی موثر و

توانمند در جهت نظام مند کردن دسته بندی
و بررس��ی کیفی قفس های پرورش ماهی می
باشد.
چگونگی ش��رایط همکاری فی مابین دانشگاه
شریف و موسسه رده بندی ایرانیان
در ای��ن زمینه با توجه به تفاهم نامه فی مابین
موسس��ه رده بندی ایرانیان و دانشگاه شریف و
وجود نی��روی متخصص در این ح��وزه ثبت و
بررسی اس��تانداردها و الزامات مربوط به پروژه
و ارزیاب��ی فنی قفس ها همکاری مناس��بی با
سازمان ش��یالت ایران و مجموعه های مرتبط
بعمل آمد.
در ای��ن پ��روژه در گام اول اس��تانداردهای
موسس��ه برای طراحی ،س��اخت  ،نصب و بهره
برداری قفس های ماهی از روی استانداردهای
سازمان ملی شیالت ایران و همچنین فرم ها و
اس��تانداردهای بین المللی تدوین شده است و
درگامهای بعدی همان فرایند رده بندی که در
عرصه دریایی برای تایید انواع تجهیزات و اقالم
دریایی همچون شناورها حاکم است پیگیری و
دنبال خواهد شد.
امید می رود با حضور موسسه رده بندی ایرانیان
این مهم به تثبیت کامل داخلی سازی ساخت
و نصب و بهره برداری انواع قفس های ماهی در
کشور گردد.

Marine Engineering
صنعت فراساحل انرژی

ارائه دستاوردهای فناورانه شرکت های نفتی
در همایش و نمایشگاه هجدهم

مدير كل امور فناوری وزارت نفت خواستار حضور
حداكثری شركت های تابعه نفت و گاز دريايی در
همايش و نمایشگاه هجدهم شد.
اولین جلس��ه کمیته صنایع نف��ت و گاز دریایی
هجدهمین همایش صنایع دریایی و نمایش��گاه
بی��ن المللی صنایع دریایی و دریانوردی با حضور
نمایندگان ارگانها و شرکتهای فعال در حوزه نفت و
گاز ،روز یکشنبه شانزدهم خردادماه سال جاری در
ساختمان شهید تندگویان وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش مارین نیوز ،در این نشست که به منظور
هماهنگی و برنامه ریزی با شرکتهای نفت و گاز
برایحضوردرهجدهمینهمایشونمایشگاهبین
المللی صنایع دریایی تشکیل شد ،برنامه ریزی ها و
اقدامات صورت پذیرفته تا کنون مورد بررسی قرار
گرفت و گزارشی در مورد سخنرانان ،کارگاههای
آموزش��ی همایش و سطح کیفی نمایشگاه ارایه
گردید .همچنین در این جلس��ه مقرر ش��د تا از
پتانسیل صاحبنظران و متخصصان بیشتری در
حوزه صنایع نفت و گاز دریایی و فراساحل استفاده
گردد.
در این نشست دكتر شفيعی مدير كل امور فناوری

وزارت نفت خواستار حضور حداكثری شركت های
تابعه نفت و گاز دريايي در همايش هجدهم شد و
گفت:شركتهاينفتيدستاوردهايفناورانهخود
را در همايش هجدهم ارائه نمايند .ضمنا ايشان از
كليه شركت ها خواستند اولويت هاي فناورانه نفت
و گاز در حوزه فراساحل را اعالم نمايند.
همچنین دکتر سعید مظاهری دبیر هجدهمین
همایش صنایع دریایی به تشریح اهداف و برنامه
های همای��ش پرداخت و گف��ت  :از آنجایی که
رویکرد همایش و نمایش��گاه هجدهم به موضوع
صنایع نفت و گاز دریایی و فراس��احل اختصاص
دارد ،س��عی شده تا از همه پتانسیل های صنعت
فراساحل و نفت و گاز دریایی کشور برای رسیدن
به اهداف همایش استفاده شود .شناسایی اولویت
ها و نیازهای فن��اوری صنعت نفت در حوزه دریا
و تعیین متدولوژی نحوه و چگونگی انجام فرآیند
داوری مقاالت دریافتی در حوزه نفت و گاز دریایی
از دیگر محورهای این نشست بود.
همچنیندراینجلسه،تشکیلگروهداوریمقاالت
مرتبط با حوزه نفت و گاز ،س��خنرانان کلیدی در
آیین افتتاحیه /اختتامیه همایش در حوزه صنایع

نفت و گاز ،تشکیل کمیته و انتخاب اعضای اصلی
نشس��ت تخصصی ،س��خنرانان و میهمانان ویژه
نشست تخصصی از جمله پیشنهاداتی بود که در
این جلسه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
تعیین برنامه زمانی مش��خص جه��ت برگزاری
جلس��ات مربوط به همایش و نمایشگاه از دیگر
مواردی بود که در این نشست در مورد آن گفتگو و
تصمیمگیریشد.

سعی شده تا ازهمه
پتانسیل های صنعت
فراساحل و نفت و
گازدریایی کشور برای
رسیدن به اهداف
همایش استفاده
شود.
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وارادات کشتی چگونه و به چه شکل ؟
شناورهایآمادهبرایخریددستدومازخارج،باتوجهبهاینکهشناورهاوخصوصاتانکرهایباعمربیستسالوبعضاکمترعمالغیرقابلاستفاده
و از رده خارج اند.

مدت هاس��ت در سایت ها و گوشه و کنار فضای
مجازی ،تبلیغاتی راجع به تامین و خرید و فروش
ش��ناورهای ژاپنی و چینی رد و بدل می شود .با
بررس��ی اطالعاتی که در س��ایت ها و کانال های
تلگرامی فعال در این زمینه منتش��ر می شود به
نکات جالب توجهی رس��یدیم که تقریبا تمامی
شناورهای آماده برای خرید از خارج در بازه ساخت
زمانی  1984تا  1992میالدی قرار دارد ،در حالی
که شناورها و خصوصا تانکرهای با عمر بیست سال
و بعضا کم تر عمال غیرقابل استفاده و از رده خارج
اند .اما در گفت و گوی تلفنی با افرادی که ادعای
انجام ای��ن کار را دارند موضوعات جالب دیگری
مطرح شد:
در تبلیغات ادعا شده بود که امکان خرید «شناور
گشتی ژاپنی» برای مشتریان داخلی وجود دارد؛
در گفت و گوی تلفنی با این افراد متوجه ش��دیم
که تعدادی از این شناورها در اختیار این افراد است
که دو شناور آماده فروش است .روند به این شکل
اس��ت که مطابق خواست مشتری امکان بررسی
و بازدید از ش��ناور در ژاپن ب��ا همراهی این افراد
وج��ود دارد .در روند پرداخ��ت در ابتدا  10درصد
مبلغ پرداخت می ش��ود و مابقی در زمان تحویل
کش��تی و در ژاپن تسویه حساب می گردد .عین
صحبت های پایانی شخصی که ادعای انجام این
خرید را دارد در ادامه می خوانید... « :همانطور که
می دانید ،شناورهای کوچک باید با مجوز تردد در
آبهای ایران وارد شود ،ما از قبل مجوزهای مربوطه
را اخذ و مقدمات را آماده می کنیم ،در ژاپن کشتی
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را تحویل می گیریم و بدون مش��کل به آب های
داخلی می رسانیم  ...زمانی که ما شناور را تحویل
می دهیم ،حدود بیست روز می باشد».
در موردی دیگر مش��ابه باال ،کس��انی ادعا کرده
بودند که امکان خرید کشتی صیادی چینی برای
مشتریان داخلی وجود دارد ،در گفت و گوی تلفنی
مشخص ش��د که این افراد دو ش��ناور صیادی را
خری��داری کرده اند که یک��ی از آن ها حدود 50
درصد س��اخت اس��ت و موتور ،ژنراتور و وینچ و ...
بر اساس مشخصات درخواستی از طرف خریدار
نصب و راه اندازی می شود و حدود  5ماه تا تکمیل
نهایی این پروسه طول خواهد کشید .زمانی که در
مورد مسائل و مشکالت ،برای ورود این شناور سوال
کردیم ،پاسخ ضمانت قطعی برای ورود بی دردسر
شناور از هرکجای دنیا به داخل کشور بود.
مهم ترین نکته در صحبت های این افراد ،ادعای
همکاری با سازمانی ایرانی برای ورود این شناورها
به داخل کش��ور بود .این موضوع در حالی اس��ت
که بر اساس مصوبه شورایعالی صنایع دریایی در
شهریورماه سال گذشته ،ورود شناورهای زیر 100
هزار تن ممنوع است.
ح��ال با کمی تامل و دق��ت در این گزارش ،چند
سوالی اساسی مطرح می شود:
• چگونه این افراد بدون هیچ دردسری ،در فضای
مجازی و عینی بی هی��چ مالحظه و محدودیت
امنیتی فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند؟

• در س��الی که به نام «اقتص��اد مقاومتی ،اقدام و
عمل» نامگذاری ش��ده ،فعالیت های اینچنینی
که نقطه مقابل «اقتصاد مقاومتی» هست ،چگونه
توجیه می شود؟
• اداره «ثبت ش��ناوران» که زیرنظر معاونت امور
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است؛ چه رویکرد
و سیاستی در قبال این فعالیت ها دارد؟
• ب��ا توجه به عدم مجوز ورود اینگونه ش��ناورها،
عملیاتنقلوانتقالپولچگونهبدوننظارتمراکز
مربوطه و توسط چه بانک عاملی انجام می گیرد ؟
• سن واقعی شناورها چگونه سنجیده می شود ؟
• چگونه میتوان شناور تک موتوره را با سن باال در
بین مابقی شناورهای ساخت ایران که نو هستند
جا داد ؟
• چگونه اس��ت که اداره ثبت ش��ناورهای بنادر،
شناورهای اینگونه را فاقد شرایط ثبتی میدانند ولی
در مراجعه به ثبت مرکز این مسایل حل می شود
؟
به نظر می رسد ،در ابتدا باید پاسخ این پرسش را
از سازمان مربوطه جویا شد و بعد سراغ نهادهای
امنیتی مسئول در این خصوص رفت.
تصاویری از مشخصات تانکرها و شناورهای دست
دوم که واسطه ها در سایت ها و فضای مجازی به
اشتراک گذاشته اند :
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ورود کاالهای مستعمل ،صنعت داخلی هر صنفی را به هم میریزد
مدیرعامل شرکت کشتی سازی تالش بندر  :به احتمال زیاد این شناورهایی که به نام مستعمل به کشور وارد خواهد شد ،از رده خارج هستند این
در حالی است که ما تعداد زیادی شناور نو و تازه ساخته شده داریم که در اسکله ها موجود هستند.

مدتی پیش اخباری در رسانه ها مبنی بر آزاد اعالم
ش��دن پنج نوع کاالی مس��تعمل از سوی سازمان
توسعهتجارتمنتشرشد،کهیکیازآنهاشناورهای
مستعملودستهدومبود.براساساینخبرکدتعرفه
کاالهای مجاز اعالم شده برای واردات از سوی سازمان
توسعهتجارتاعالمشدهاست.
شاید مهم ترین ابهام در این مورد ،امکان فساد برای
ورود شناورهای نو ساخت خارج ،به اسم شناور دسته
دومباشد؛ازطرفیممکناستشناورهایمستعمل
هزینههایگزافیرابرایتعمیرساالنهایجادکنندکه
جدا از ضربه زدن به صنعت کشتی سازی داخلی ،به
شکلیامکانفریبخریدارانداخلیرافراهمکند.
بحثدیگراینکهباجستوجویکدهایتعرفهاعالم
شده از سوی سازمان توسعه تجارت (،89012000

،89020000 ،89019000 ،89013000
،89059000 ،89051000 ،89040000
 ) 89080000 ،89059000در سایت رسمی اتاق
بازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیتهرانبهاطالعات
جالبیمیرسیم.
کدهای باال را در لینک زیر وارد کنید.
?http://www.tccim.ir/consultation_tariffCodes.aspx
mode=search&txtWord=89080000&p=1

مهندسسیدجلیللطیفیمدیرعاملشرکتکشتی
سازیتالشبندردرگفتوگوییباماریننیوزبااشاره
بهاینکهورودکاالهایمستعملصنعتداخلیدرهر
صنفی را به هم می ریزد و این اتفاق با ورود شناورهای
دسته دوم و نوعی که امکان ساخت آنها وجود دارد
خصوصا برای سازندگان و شناورسازان داخلی که در

شرایطسختیفعالیتمیکنند،ظالمانهاست،ادامه
داد« :ش��ناورهای مستعملی که داریم و در منطقه
موجود هستند ،شناورهای باالی  25سال هستند.
به احتمال زیاد این شناورهایی که به نام مستعمل به
کش��ور وارد خواهد شد ،از رده خارج هستند این در
حالی است که ما تعداد زیادی شناور نو و تازه ساخته
شدهداریمکهدراسکلههاموجودهستندواینضربه
زدنبهصنعتداخلیاست».
مدیرعامل کشتی سازی تالش بندر در ادامه اظهار
کرد « :س��ازمان های دولتی با سازماندهی دقیق و
ارائه پورسانت به خریدارانی که متقاضی خرید این
شناورهایمستعملوازردهخارجهستند،میتوانند
آن ها را ترغیب کنند که شناورهای نو و درجه یک را
ازسازندگانداخلیخریداریکنند».
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اخبارانجمن

سفارش ساخت کشتی به خارج به
صالح کشور نیست

صنعت کشتی سازی

تیر خالص زدن به صنایع داخلی با
ورود شناورهای دست دوم و مستعمل
مدیر عامل پارس کشتی پوالد  :کشتی سازیهای بندرعباس که از بخش خصوصی و
دولتی می باش�ند با بیکاری مواجه هستند و ورود شناورهای دست دوم و مستعمل
نوعی تیر خالص زدن به این صنعت است.

حسین هاشمی تختی با تاکید بر اینکه موافق
سفارش ساخت کشتی به خارج نیستیم ،اظهار
کرد :به جای فعال کردن اقتصاد خارجیها باید
بتوانیم اقتصاد داخلی را فعال کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان یادآور ش��د:
زمان��ی که اس��تاندار هرمزگان ب��ودم ،مجتمع
کشتیسازی فراساحل ایران (ایزوایکو) بهعنوان
یک��ی از صنایع بزرگ کش��ور در ح��ال اخراج
نیروهایش بود ،از مدیران این شرکت دلیل این
کار را جویا ش��دم که گفتند پول نداریم ،چون
کسی به ما سفارش ساخت نمیدهد.
وی ادامه داد :این مس��ئله را ب��ا وزارت نفتیها
مط��رح کردم ک��ه گفتند آنه��ا (ایزوایکو) توان
س��اخت ندارد و سفارش��اتی را به این مجتمع
دادهایم که نتواستند آن را بسازند.
هاش��می تختی ب��ا تاکید بر اینکه بخش��ی از
مشکالت این کشتیساز مربوط به ضعف مدیریت
بود ،اظهار کرد :روند ایزوایکورو به رشد است ،اما
با وجود این همچنان مشکالتی را دارد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با تاکید بر
اینکه سفارش ساخت کشتی به کشتیسازان
خارجی کار خوبی نیست ،خاطرنشان کرد :حتی
اگر س��اخت کش��تی در داخل به کندی انجام
شود ،کشتیرانیها و بهرهبرداران حوزه دریا باید
به صنایع داخلی سفارشدهند.
هاشمی تختی با اشاره به اینکه دولت باید کمک
کند تا وضعیت کشتیسازان داخلی بهبود یابد،
افزود :س��فارش دادن به خ��ارج ،تقویت کننده
آن هاست ،بنابراین با توجه به فرمایشات رهبر
معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی باید
سفارش کشتی به داخلیها داده شود و سفارش
به خارجیها به صالح کشور نیست.
تغییر نگاه های داخلی به صنعت کشتی سازی و
ایجاد روحیه خودباوری با اتکای به ظرفیتهای
درون زا از جمله ضرورتهایی است که میتواند
موج��ب تقویت نقش ایران در صنعت کش��تی
سازی شود.
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سازمان توسعه تجارت روز گذشته اعالم کرد
ورود پنج نوع کاال به شکل مستعمل به کشور
مجاز است و یکی از این پنج نوع کاال شامل،
شناور اعم از چوبی و فلزی و فایبرگالس می
باشد.
این درحالی اس��ت که احم��د رفعت رئیس
دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی بارها اعالم
کرد که با حضور معاون اول رئیسجمهوری
در ش��ورایعالی صنایع دریایی کشور تصویب
ش��د که ورود ش��ناورهای زیر  100هزار تن
ممنوع و خالف قانون اس��ت و اگر وارد شود،
قطعا س��ازمان های نظارتی کنترل خواهند
کرد.
رضا خوشیده مدیرعامل شرکت پارس کشتی
پوالد یکی از س��ازندگان شناور در خصوص
این دس��تورالعمل و تاثی��ر آن بر این صنعت
گفت  :کش��تی س��ازیهای بندرعباس که از
بخش خصوصی و دولتی هس��تند با بیکاری
مواجه هستند و ورود شناورهای دست دوم و
مستعمل نوعی تیر خالص زدن به این صنعت
است.
کشتی سازی پارس کشتی پوالد با  42سال
س��ابقه کار ،توان س��اخت انواع یدک کش،
لندینکرافت و الی��روب را دارد ،در حالی که
همین چند وقت پیش شناورهای مستعمل

 10هزار تن و  5هزارتن که امکانش س��اخت
آن در داخل به راحتی وجود دارد وارد و پس
از بازسازی درحال فعالیت در آبهای ایران می
باشند.
مدیرعامل شركت پارس كشتی پوالد که در
زمینه س��اخت و تعمير و اسكراپ شناورهای
فلزی دريايی فعالیت دارد ،گفت :مش��كالت
اصلی صنايع دريايی مربوط به فرد يا سازمان
بخصوصی نيس��ت؛ بلكه به سيستم ضعيف
دولتها برمیگردد.
این فعال دریایی با اشاره به تأکید مقام معظم
رهبری بر اس��تفاده و حمایت از توان داخل
گفت  :آنچه ما در آیینه میبینیم مقام معظم
رهبری در خشت خام میبینند .این تأکیدات
دال بر این موضوع اس��ت که ایش��ان فردا را
خوب میبینند؛ اما متاسفانه مسؤوالن قادر به
همراهی ایشان نیستند.
خوشیده در پایان شکلگیری سازمان متولی
صنع��ت دریایی را ضروری دانس��ت و گفت :
این سازمان میتواند رأسا نياز صنايع دريايی
مملك��ت را پيشبينی كن��د و پس از تعریف
ني��از و برنامههای آتی زير نظر آن س��ازمان،
شناورهای مورد نیاز با بودجه متمركز ساخته
و در اختي��ار متقاض��ی قرار گيرد ت��ا از اين
بیبرنامگی و موازی کاری خالص شد.
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صنایع دریایی نیازمند ایجاد یک استاندارد در برگزاری
مناقصات دریایی

عضو هیات مدیره انجمن مهندس�ی دریایی ایران  :دس�تورالعمل ارزیابی فنی مناقصات دریایی با س�اختاری متفاوت و خالءهای زیاد،
نیازمند ایجاد یک اس�تاندارد س�ازی برای برگزاری مناقصات دریایی اس�ت تا ضمن ارتقاء کیفی مناقصات از برخوردهای سلیقه ای و
بخشی جلوگیری شود.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
در خصوص خریدهای خارجی کشتی و توسعه
ناوگان دریایی کشور گفت  :در این خصوص نامه
هایی به کش��تیرانی ج.ا.ا ارس��ال شده ولی هنوز
برنامه و نیازمندیهای خود را که به چه نحو خواهد

کش�تی س�ازی
نیازمن�د ش�رایط
احراز پس�ت است

رضا عبدالمجید ،چهره باسابقه صنایع دریایی
کش�ور به نقاط ضعف بس�یاری که در کشتی
س�ازی ها وجود دارد اشاره و یکی از مشکالت
اصلی را انتخ�اب مدیرانی که بصورت انتصابی
برای کشتی سازی های کوچک و بزرگ انتخاب
شده اند عنوان نمود.

بود اعالم نکرده اند و حتی این نامه ها ناراحتی هایی
هم ایجاد کرده است ولی برحسب وظیقه ای که از
طرف اعضاء برعهده این کمیته است به پیگیریهای
به حق جامعه دریایی ادامه خواهیم داد.
پیمان مس��عودزاده در مجمع انجمن مهندسی
رضا عبدالمجید ،چهره باسابقه صنایع دریایی کشور
در مجمع انجمن مهندس��ی دریایی ایران به نقاط
ضعف بس��یاری که در کشتی سازی ها وجود دارد
اشاره و یکی از مش��کالت اصلی را که باید توسط
انجم��ن مهندس��ی دریایی ایران پیگیری ش��ود،
انتخاب مدیرانی که بصورت انتصابی برای کشتی
سازی های کوچک و بزرگ انتخاب شده اند عنوان
نمود.
این کارشناس صنایع دریایی در این خصوص گفت
 :بای��د کاری علمی انجام دهی��م و برای کمک به
کشتی سازی ها شرایط احراز پست مدیریتی برای
هرمقامی تعیین شود .به طور مثال در وزارت نفت
برای هر پس��ت و مقامی ش��رایط احراز با توجه به

دریایی ایران با اش��اره به ممنوعیت های اعمال
ش��ده برای واردات شناور تصریح کرد  :علی رغم
ممنوعیت ورود شناور هنوز شاهد اخباری مبنی
بر ورود شناور به کشور هستیم که شاید خالءهای
قانونی برای ثبت ش��ناور تحت پرچم کشورهای
خارجی ،مبارزه با ای��ن پدیده که بر خالف روح
اقتصاد مقاومتی را مشکل نموده است.
رییس کمیته کشتی سازی انجمن از مناقصات
دولتی دریایی نام برد و اظهار کرد  :به علت اینکه
عمدتا کارفرماهای ساخت کشتی دولتی هستند و
برای گرفتن سفارش باید در این مناقصات شرکت
کرد .دس��تورالعمل ارزیابی فنی این مناقصات با
ساختاری متفاوت و خالءهای زیاد ،نیازمند ایجاد
یک اس��تاندارد س��ازی برای برگزاری مناقصات
دریایی اس��ت تا ضمن ارتقاء کیفی مناقصات از
برخوردهای سلیقه ای و بخشی جلوگیری شده و
به استاندارهای بین المللی نزدیک شویم.
مس��عودزاده در خصوص دوری شرکت صدرا از
کشتی سازی افزود :انجمن از ابتدا مکاتبات زیادی
در این خصوص انج��ام داده و ابراز نگرانی کرده
بود که به حمداله با تغییرات جدید و گزارشاتی
که در جلسه اخیر توسط مدیریت این شرکت به
هیئت مدیره انجمن ارائه شد انشااله این شرکت
در آینده نزدیک در حال بازگش��ت به صنعت
کشتی سازی است.
سابقه کار ،مدرک علمی و عملکرد مناسب سنجیده
می شود.
وی با تاکید بر اینکه در کشتی سازی هم نیازمند
شرایط احراز پست و صالحیت هستیم گفت  :بطور
مثال در برخوردهای بین المللی یکی از عوامل که
بصورت نقطه منفی برای شرکت های داخلی وجود
دارد و توس��ط طرف مقابل سنجیده می شود نوع
دانش و برخورد است که در نتیجه بسیار تاثیر گذار
است.
وی تاکید کرد این موضوع باید در انجمن مهندسی
دریایی ایران و کمیته کش��تی سازی مورد ارزیابی
قرار گرفته و شرایط احراز پست برای کشتی سازی
ها پیگیری شود.
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بازرسی و  ISOکشتیرانی خزر توسط کارشناسان ایرانی برای
اولین بار
پیشرفت موسسات رده بندی داخلی زمینه های اقتصادی پراهمیتی را فراهم می کند و این مصداق دقیقی از « اقتصاد مقاومتی» است.

یازدهم خرداد  95موافقت نامه اعطای مجوز انجام
بازرسیهایمشترکفنی،ایمنیوقانونیباهمکاری
موسسه رده بندی ایرانیان  ICSبین سازمان بنادر
و دریان��وردی و موسس��ه رده بندی چین CCS
امضاء ش��د .این موافقت نامه بستر مناسبی برای
ارتقاء و بالندگی موسسات رده بندی داخلی ایجاد
می کند ،به نظر می رسد ارگان های و سازمان های
دولتی دریایی بعد از مدت ها نهایتا به این نتیجه
رسیده اند که پیشرفت موسسات رده بندی داخلی
زمینه های اقتصادی پراهمیتی را فراهم می کند
و مصداق دقیقی از « اقتصاد مقاومتی» است .در
همین زمینه گفت و گویی را با کاپیتان توفیق صدر
موسوی ،رئیس هیئت مدیره موسسه رده بندی
ایرانیان انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
جناب موس�وی گفت و گو را
با صحبت در مورد موافقت نامه جدیدی
که با موسسه رده بندی چینی امضا شده
شروع کنیم.

موافقت نامه س��ه طرف��ه بین س��ازمان بنادر و
دریانوردی ،موسسه رده بندی ایرانیان و موسسه
رده بندی چین ( )CCSامضا شد که سفیر چین
هم در این جلس��ه که در س��ازمان بن��ادر برگزار
شد ،حضور داش��تند .موافقت نامه نوعی قرارداد
همکاری اس��ت ،در واقع مجوز فعالیت موسس��ه
چینی از طرف س��ازمان بنادر و دریانوردی صادر
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و مقرر شده جلساتی هم با نفتکش و کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران برگزار شده و اونها هم قرار
شد تعدادی از کشتی های خودشان را در کالس
این موسسه رده بندی دربیاورند.
رده بندی در چه زمینه هایی
اس�ت؟ محدود به بازرس�ی های فنی و
ایمنی؟

بله رده بندی فقط در زمینه طبقه بندی کشتی
هاس��ت و امیدواریم با پیش��رفت موسسات رده
بندی داخلی  ،در سایر زمینه ها هم فعالیت داشته
باشیم.
به نظر ش�ما ای�ن همکاری
ها چطور می تواند گس�ترش پیدا کند و
عمیق تر ش�ود و نتیجه آن برای صنعت
دریایی چیست؟

ببینید اتفاق مهمی که خواهد افتاد در زمینه تامین
فاینانس اس��ت ،به این صورت که این موسسه با
شرکت ها و بانک های چینی صحبت کنند و برای
ساختکشتیدرداخلکشورفعالیتداشتهباشند.
یعنی اگر کشتیرانی جمهوری اسالمی ،نفتکش یا
بخشخصوصینیازداشتهباشند،چینیهامسائل
فاینانس و س��اخت کش��تی به صورت جوینت با
س��ازندگان ایرانی را مدنظر داشته باشند و عمل
کنند .از طرفی متاس��فانه این موسسه تابحال در
ایران فعالیت نداش��ته ،یعنی هیچ ش��ناور ایرانی

تابحال با موسس��ه رده بندی  CCSطبقه بندی
نمی ش��ده و این اولین باری است که با همکاری
موسسه رده بندی ایرانیان امکان فعالیت در کشور
دارند .این موسسه چینی عضو  IACSو از شرکت
های رده بندی معتبر است .ما نیز اقدام کردیم که
عضو انجمن موسسات رده بندی آسیا (کشورهای
آسیایی) شویم و  CCSهم قول مساعد داده که
این مسئله را تس��هیل کند و موسسه رده بندی
ایرانیان عضو انجمن موسسات رده بندی آسیا شود.
در زمینه بازرسی های صنعتی و آفشر نیز مذاکراتی
انجام دادیم و آنها به دنبال این هستند که عالوه بر
هم��کاری با ما ،ظرف چند ماه آینده دفتری را در
تهران تاسیس و افتتاح کنند.
س�ایر ارگان ه�ای دولت�ی
مثل شرکت ملی نفتکش و شرکت های
کشتیرانی چگونه می توانند با موسسات
رده بندی داخلی همکاری کنند؟

مجوزهای اصلی را س��ازمان بنادر و دریانوردی و
کشتیرانی به این موسسات می دهند ،کما اینکه
به موسسه ژاپنی و موسسه  CCSهم داده شده
است .ما در شرف عقد قرارداد با موسسه رده بندی
هندوستان هستیم و به آنها هم مجوز داده خواهد
ش��د .استقبال کشتیرانی ها از این موضوع به این
دلیل اس��ت که بتوانند به این موسسات کشتی
بدهند ،خصوصا شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی
جمهوری اسالمی صادرات و واردات به چین دارند،
که این موضوع می تواند سبب شکوفایی همکاری
بین دو کشور در نه تنها در صنعت دریایی که در
سایر بخش ها شود.
ب��ه نظر من برای ارتقای موسس��ه های رده بندی
داخلی در درجه اول س��ازمان بنادر و دریانوردی و
کشتیرانی ها و بعد کشتیرانی جمهوری اسالمی،
شرکت ملی نفتکش و بخش خصوصی می توانند
در این زمینه بس��یار راهگش��ا باشند .در وضعیت
کنونی هم که ما با سازمان محیط زیست در حال
عقد قراردادی هستیم که کلیه فعالیت های دریایی
محیط زیست با نظر کارشناسان موسسه رده بندی

Marine Engineering

بینالملل
همکاری موسسه رده بندی ICSایران
و  CCSچین

ایرانیان انجام شود ،البته این قرارداد در شرف انجام
استوهنوزامضانهایینشدهاست،مذاکراتاولیه
انجام شده است.
کادر موسسه رده بندی ایرانیان 135نفر پرسنل
دارد که عمدتا تحصیل کرده دریایی هستند و
 15نفر دوره های بازرس��ی موسسه رده بندی
 KRرا در ک��ره گذرانده اند ،طی توافقی که با
این موسسه داشته ایم تعدادی از این پرسنل در
آینده در کره استخدام خواهند شد و مشخصا
کارشناس موسسه  KRدر ایران باشند .توافقی
با موسس��ه رده بندی چین هم انجام شده که
تعدادی از کارشناسان ما در چین و در موسسه
رده بن��دی  CCSدوره های الزم را بگذرانند،
که موسسه چینی برای استخدام نیروهای خود
در ایران از کارشناسان ما استفاده کنند .برای
ارتقای همه جانبه موسسات رده بندی حمایت
داخلی و دولتی ضروری است.
ب�ه نظ�ر ش�ما ،مه�م ترین
اقداماتی که برای ارتقای موسس�ات رده
بندیداخلیبایددراولویتباشد،چیست؟

امیدواریم با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی
و کشتیرانی ها و به تناسب قول هایی که داده
اند ،زودتر با موسسه رده بندی آسیا که تقریبا
فعالیت های مش��ابهی با موسس��ه رده بندی
ایرانیان دارند ،تلفیق شویم که این دو به عنوان
موسسه ملی ایران بتوانند فعالیت های خود را
گسترش دهند.
در م�ورد گواهینام�ه هایی
که توسط موسسه رده بندی ایرانیان
برای ش�رکت کش�تیرانی نف�ت خزر
صادر شده ،صحبت کنید.

ب��رای اولین بار اس��ت ک��ه  ISOدریای خزر

موسسه چینی برای
استخدام نیروهای
خود درایران از
کارشناسان ما
استفاده کنند.

توسط کارشناسان موسسه رده بندی ایرانیان
بازرس��ی و انجام می شود .قبال موسسات رده
بندی خارجی این ن��وع  ISOها را صادر می
کردند و خیلی خوش��حالیم ک��ه مدیر عامل
محترم کش��تیرانی خ��زر تصمیم گرفتند که
این کار توس��ط موسس��ه رده بندی ایرانیان
انجام شود؛ پرس��نل ما حدود  10روز در آنجا
مشغول بازرسی و کارهای جنبی مدرک بودند.
ای��ن اتفاق مهمی برای ما بود که از طرف یک
کشتیرانی عمده ایرانی به ما واگذار شد و می
تواند درسایر کشتیرانی ها هم اتفاق بیفتد.

پ�س بس�تر الزم و کافی
برای واگ�ذاری ای�ن گواهینامه ها به
موسس�ه رده بن�دی ایرانی�ان فراهم
شده است ؟

کامال درس��ت اس��ت ،ما با شرکت کشتیرانی
والفجر هم مذاکراتی داش��ته ایم و امیدواریم
هرچه زودتر این کارها از طرف کشتیرانی های
دیگ��ر هم به ما به عنوان موسس��ه رده بندی
ایرانیان ،به جای موسسات خارجی واگذار شود.

موافق��ت نامه اعط��ای مجوز انجام بازرس��یهای
مشترک فنی ایمنی و قانونی با همکاری موسسه
رده بندی ایرانیان بین سازمان بنادر و دریانوردی و
موسسه رده بندی چین ( )CCSامضاء شد.
به گزارش مارین نیوز ،محمد سعیدنژاد مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی در این مراسم با اشاره
به همکاری دوجانبه موسسات رده بندی چینی
و ایرانی گفت :این همکاری می بایست در تمامی
زمینه ها تقویت و تنها محدود به انجام بازرس��ی
ها نباشد و همچنین سبب توسعه همکاری های
صنایع دریایی و دریانوردی ایران و چین شود.
معاون دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی نیز
اظهار امیدواری نمود که انعقاد این موافقت نامه
به عضویت موسسه رده بندی ایرانیان در آیاکس
منجرشود.
س��ون لی چینگ مدیرعامل موسسه رده بندی
چین با اشاره به انعقاد قرارداد با موسسه رده بندی
ایرانیان و دریافت مجوز بازرسی مشترک از سوی
سازمان بنادر و دریانوردی گفت :این موسسه آماده
ارائه بهترین خدمات به جامعه دریایی و صنعتی
ایران است.
حسن رضا صفری مدیرعامل موسسه رده بندی
ایرانیان نیز بیان داش��ت  27 :بهمن ماه سال 94
مبادله قرارداد همکاری با موسسه رده بندی ICS
و موسسه رده بندی  CCSانجام شد و این قرارداد
از سال گذشته میالدی آغاز شده است که پس از
مذاکراتخوشبختانهنقطهنظراتدوموسسهکام ً
ال
به یکدیگر نزدیک و منجر به تنظیم این قرارداد شد.
امید است این قرارداد به ایجاد پلی مستحکم برای
ارتباط قوی و همه جانبه بین تمامی ارکان دریایی
کشورها شده و همکارهای سودمندی به ویژه برای
توسعه صنعت رده بندی در ایران شود.
ای��ن موافق��ت نامه با حض��ور معاون وزی��ر راه و
شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانودری،
مدیران ارش��د این سازمان ،سفیر کشور چین در
ایران و مدی��ران دو موسس��ه رده بندی چین و
موسسه رده بندی ایرانیان منعقد شد.
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تولید نرم افزار پایداری سکوی امیرکبیر سنگین ترین سازه
دریایی ایران
سکوی نیمه شناور امیر کبیر با وزن ۱۴۷۰۰تن ،سنگین ترین سازه دریایی کشور است .این سکو قادر به تولید بیش از ۱۱مگاوات برق بوده و امکان
اقامت ۱۲۰نفر بر روی آن فراهم شدهاست و به تازگی نرم افزار پایداری برای این سکو تولید شده است.

میدان گازی س��ردار جنگل در دریای خزر و انتهای
بخش مرزی ایران قرار دارد که در استان گیالن واقع
شدهاست.اینمیدان ۲۴،کیلومترطولو ۱۶کیلومتر
عرض دارد و از الیههای مختلفی تشکیل شدهاست.
این میدان در س��ال ۱۳۸۰و در عمق ۷۰۰متری از
سطح آب ،کشف شد و ۱۰سال بعد ،در پی مطالعات
اکتشافیبررویسکوینیمهشناورامیرکبیر،یکالیه
نفتی،درعمق۷۲۸متریدراینمخزنهیدروکربوری
کشفشد.
بنابراین گزارش ،میدان س��ردار جن��گل ،دارای ۵۰
هزار میلیارد فوت مکعب ذخیره درجای گاز اس��ت
یعنی بیش از  ۱۰برابر میدان شاهدنیز در جمهوری
آذربایجان...ایندرحالیستکهپیشازاین،سهمایران
دردریایخزر ۱۱تریلیونفوتمکعبگازاعالمشده
بود.همچنینمیزاننفتدرجایالیهنفتیاینمیدان،
 ۲میلیاردبشکهمیباشدکهنفتقابلاستحصالآن،
درحدود ۵۰۰میلیونبشکهبرآوردشدهاست.
این گزارش می افزاید :انجام مطالعات س��اخت این
میدان گازی ،از س��ال ۱۳۸۰آغاز و در نتیجه آن۴۶
ساختار کوچک و بزرگ در دریای خزر شناسایی شد.
ساختارهای شناسایی ش��ده در اعماق ۵۰۰تا۸۰۰
متری ،نیازمند حفاریهای اکتشافی بود .پروژههای
ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر ،شناورهای۱۶
هزار اسب بخار و کاسپینهای 1،2و 3مقدمه انجام
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اینحفاریهایاکتشافیبود.
سکوی نیمه ش��ناور امیر کبیر با وزن  ۱۴۷۰۰تن،
سنگینترینسازهدریاییکشوراست.اینسکوقادر
به تولید بیش از ۱۱مگاوات برق بوده و امکان اقامت
 ۱۲۰نفربررویآنفراهمشدهاست.سکویامیرکبیر،
ق��ادر به حفاری در آبهای تا عمق ۱۰۰۰متر بوده و

میدان سردارجنگل،
دارای  ۵۰هزارمیلیارد
فوت مکعب ذخیره
درجای گازاست

همچنین قابلیت حفاری از کف دریا تا عمق ۶۶۰۰
متری را دارد .تثبیت موقعیت سکو در محل حفاری
توسط ۸لنگر ۲۰تنیوزنجیرانجامشدهاست.
بنابراین گزارش ،در راستای توسعه این میدان گازی؛
رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر از طراحی
وتولیدنرمافزارپایداریسکوویژهسکوینیمهشناور

ایرانامیرکبیرباهمکاریدانشگاهصنعتیسهندخبر
داده است.
رامین خودآفرین در این باره به ش��انا گفته است " :
طراحی و تولید نرم افزار پایداری سکوی نیمه شناور
امیرکبیرازطرحهایموفقیبودهاستکهباهمکاری
صنعتودانشگاهبهثمررسیدهاستودرحفظتعادل
سکووکاهشچشمگیرهزینههادراینزمینهنقش
چشمگیری خواهد داشت .پروژه پژوهشی «بررسی
تثبیت موقعیت در شرایط مورینگ» نیز با همکاری
شرکتنفتخزرودانشگاهصنعتیشریفبهنتیجه
رسیدهاستونتایجآندرجابجاییسکویامیرکبیر
که در آینده ای نزدیک عملیاتی می ش��ود ،کاربرد
خواهد داشت و منجر به صرفه جویی ارزی و ریالی
قابلتوجهیخواهدشد.دردورانپسابرجام،شرکتهای
خارجی بسیاری به منظور همکاری در طرح توسعه
میدانسردارجنگلویاهمکاریدرساختتاسیسات
ساحلی در خزر با شرکت نفت خزر مذاکره کرده اند و
این مذاکرات ادامه دارد".
یادآورمیشود:اكتشاف،توسعهوتولیدبهمنظوربهره
برداری از منابع هیدروكربنی حوضه جنوبی دریای
خزر و سه استان ساحلی ،فرآورش و انتقال نفت و گاز
باهدفبالفعلوبیشینهکردنثروتهایملیوایجاد
ارزش برای ذینفعان جزو ماموریت شركت نفت خزر
ثبتشدهاست.

ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ
ﻃـــﺮﺡﻫﺎ ﻭ

دسترسی به آبهای آزاد ،اتصال به چهار گوشه جهان از راه دریا و امکان دفاع از کشور در بستر دریا از

جمله برکات دریاست که مردم و مسئوالن باید به آن توجه کنند.
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دریا در طول قرنها به عنوان یک منبع مهم برای مردمان ساحلی آن بوده است و امروز هم یک منبعی

غنی برای کشورها و مردم منطقه است که باید برای حفظ آن کوشید.
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م�ا ب�ه طور تاریخی از دریا گریزان بوده ایم و پایه های توجه به دریا به عن�وان یک دارایی خدادادی

نیازمند تقویت و توجه ویژه است .دریا یک دارایی ارزنده ملی و ثروت آفرین است.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور -مهرماه94

 1مقدمه

با عنایت به سياس�ت ه�اي ابالغي مقام معظ�م رهبري در
برنامه ششم توسعه کشور ،مبنی بر لزوم توجه به اهمیت و
جایگاه دریا و صنایع مرتبط با آن ،و نیز کم رنگ بودن نقش
ای�ن نعمت الهی در جامعه ،ترويج فرهنگ آش�نايي با دريا
به عنوان نعمت الهي از جمله اهدافی اس�ت که ميبايس�ت
توس�ط متوليان امور مربوط به ح�وزه دریا به آن پرداخته و
در اين راستا كوشش نمايند .بر این اساس برنامه ريزي و آشنا
ساختن اقشار علمی کشور همچون دانشجویان و دانش آموزان
با دريا یکی از اثرگذارترین اقداماتي است كه مي تواند زمينه
ساز تامين نيروي انساني خالق و كارآمد براي آينده اين صنعت
مهم باشد و دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" ،یک
اتفاق مهم در فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در حوزه دریا
و میان دانش آموزان و دانش�جویان و متولیان صنعت دریایی
خواهد بود .مهم ترین سیاس�تهای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در توسعه شرکتهای دانش بنیان و حمایت
از طرح و دس�تاوردهای فناورانه دریایی اس�ت .بنابراین لزوم
برگزاری جش�نواره ای برای تجمیع این طرح ها در حوزه دریا
احساس شده است.
با توجه به آنکه محصوالت و شرکت های دانش بنیان در مرکز
توجه قرار گرفته و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ابزارهای حمایتی ویژه ای برای توس�عه این شرکتها در نظر
گرفته اس�ت ،میتوان یک�ی از این ابزارهای حمایت�ی را ارائه
دستاوردها و طرحهای فناورانه دریایی در قالب یکی از بخش
های این جش�نواره مل�ی در نظر گرفت .بنابراین ش�رکتها و

ارگانهای فعال در حوزه دریا با ارائه دستاوردهای فناورانه خود
می توانند زمینه توسعه این صنعت را بهبود بخشند.
ترویج مسایل مرتبط با دریا از جمله اهدافی است که در میان
همه نهادهای مرتبط به دریا تبدیل به یک دغدغه شده است.
در این میان اهمیت کارهای ترویجی در میان دانش آموزان و
دانشجویان یکی از اثرگذارترین اقدامات در این زمینه به شمار
می رود .بدین منظور برگزاری دومین دوره جشنواره ملی "دریا
مسیر پیشرفت"  ،عالوه بر توجه به توسعه شرکتهای دانش
بنیان ،با هدف تـرویج مباحث مرتبط با دریا در بخشهای فیلم
کوتاه دانشجویی ،مسابقات ش�ناورهای هوشمند ،مسابقات
رباتهای زیردریایی ،ایده بازار و جش�نواره دانشآموزی دریا
تنظیم شده است.

 2اهداف جشنواره

 -1-2بخش طرح و دستاوردهای فناورانه دریایی

شناس�ايي و معرفی اختراعات فناورانه ،طرحها و ایده های
دانشبنیان
جذب س�رمایهگذاری برای طرحهای دانش بنيان و تجاری
سازی
بستر سازي براي كاربردي كردن پژوهشها و فناوريها
شناس�ايي توانمنديه�اي پژوهش�ي و فن�اوري دریایی در
استانهایکشور

 -2-2بخش دانشجویی

تشویق دانشجویان برای کار با موضوعات مرتبط با دریا
تبییناهمیتدریاوصنایعوابستهبهآندرمیاناقشارمختلف
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ترویج مسائل علمی و فنی در ساخت شناورهای هوشمند و
رباتهای زیردریایی ()ROV
توسعه خالقیت و نوآوری در دانشجویان
آشنایی با امور مهندسی و ساخت
 -3-2بخش دانش آموزی
آش�نایی دانش آموزان و خانواده ه�ا با دریا و اهمیت آن در
کشور
هدایت تحصیلی دانش آموزان نخبه و عالقه مند به س�مت
رشتههای تحصیلی مرتبط با حوزه دریا
حمایت از طرحهای خالقانه (ابداعات واختراعات)
دانش آموزان در بخشهای مرتبط با حوزه دریا

با همکاری دانشگاه صنعتی شریف ،از طریق تشکیل و هدایت
تیمهایدانشجوییوارائهکارگاههایآموزشی،مسابقهطراحی

و ساخت همزمان با مراسم پایانی جشنواره برگزار خواهد شد.

داوری تیمهای شرکت کننده در زمینه های طراحی ،ساخت و

بخش عملی انجام خواهد شد که در آن از شناورها تست با بار

و بدون بار در دریاچه مسابقات گرفته میشود.

 -4-3حوزه دانشجویی (جشنواره فیلم کوتاه  90ثانیهای)

با همکاری دانش�گاه صنعتی امیر کبیر ،از طریق فراخوان در

دانش�گاههای دریایی و غیر دریایی سراس�ر کشور

آثار دریافت خواهند ش�د .ب�ا توجه به امکانات
و بررس�ی هر چه بهتر آثار ،م�دت زمان آثار

 3مهمترینبخشهایجشنواره:
 -1-3حوزه طرح ها و دستاوردهای فناورانه
دریایی
ازطریقفراخواندرشرکتهایدریاییوارگانهای
مرتب�ط ،طرحهای فناورانه دریافت و مورد بررس�ی و
ارزیاب�ی قرار میگیرد .طرح های برتر فناورانه در
کارگروه ارزیابی طرحها در ستاد دریایی مورد
بررس�ی کارشناسی قرار گرفته و از طرحهای
برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.
-2-3حوزهدانشآموزي(جشنوارهدانشآموزی
دریا)
طرحهايشركتكنندگاندرزمينههايزيرتوسط
كميتهعلميبراساسسطوحمختلفشركتكنندگان
مورد بررس�ي قرار ميگيرد و پ�س از نمايش در
بخش نمايش�گاهي ،از طرحه�اي برتر در هر
زمينه تقدير ميشود .آثار دريافتي از مقاطع
دبس�تان و متوس�طه در بخش نمايشگاه به
نمايش گذاشته ش�ده و از طرحهاي برگزيده
آنها تقدير بهعمل خواهد آمد .موضوعات مورد
داوری در این بخش به صورت زیر خواهند بود:
بخش طراحی و ساخت (شناورهای کنترل از راه دور و
رباتهایزیرسطحی)
بخش ن�وآوری و خالقی�ت (ابداع�ات و اختراع�ات دانش
آموزی،طرح های پژوهشی)
بخش ترویج و فرهنگس�ازی (ساخت ماکت ،ساخت فیلم
کوتاه ،نقاشی ،گرافیک و کاریکاتور ،عکاسی ،داستان کوتاه و
شعر ،مقاله علمی ترویجی ،وبالگ نوسی)

ارس�الی به جش�نواره در مدت زمان  90ثانیه

تهیه میگردد .از این رو محورهای جش�نواره

فیلم دریا به شرح زیر ارائه میگردد:

 .1زندگی مردم و دریا

 .2دانشگاه و دریا

 .3صنعت و دریا

 .4گردشگری و دریا

-5-3ایدهبازاردانشجویی

مسابقات ایده بازار دریایی با هدف پرورش ایده

های خالقانه و نوآورانه در حوزه دریا در دانشگاه

های کش�ور برگزار خواهد ش�د .مهم ترین هدف

برگزاری ایده بازار دانشجویی حمایت و هدایت ایده
های برگزیده به سمت تجاری سازی خواهد بود.
از سه نفر از ایده های برتر تقدیر خواهد شد.

-6-3مسابقاترباتهایزیردریایی()ROV

ب�ا هم�کاری دانش�گاه آزاد اسلامی

قزوین،مسابقات ربات های زیردریایی ()ROV

از طریق فراخوان در دانشگاه ها از طریق تشکیل

و هدایت تیم های دانش�جویی همزمان با مراس�م پایانی

جشنواره برگزار خواهد شد.

داوری تی�م های ش�رکت کننده در زمینه طراحی،س�اخت و
حرکت ربات انجام خواهد شد.همچنین قابلیت ربات در تصویر
برداری از زیر آب از موارد مورد آزمون خواهد بود.

 -3-3حوزه دانشجویی (مسابقات شناورهای هوشمند)

m i t c . i s t i . i r

 -2-4برنامههای جنبی
جهت ایجاد فضایی پویا و مفید در جشنواره
ملی«دریا مس�یر پیش�رفت» برنامههای زیر
همزمانبا
برگزاری جشنواره پیشنهاد می شود:
 .1رونمایی از نرم افزارهای مولتی مدیای دریایی ویژه
دانشجویان و دانش آموزان
 .2پخش فیلم های علمی فناوری ،صنعتی و
آموزشی برای شرکت کنندگان
 .3عضو گیری برای تش�کیل باش�گاه دانش
آموزی دریا و اعالم آغاز به کار رسمی آن
 .4رونمای�ی از کتابه�ای وی�ژه و خبرنامه ویژه
جشنواره
 .5داوری و اهدای جوایز
 .6سخنرانی علمی و کارگاههای آموزشی

 4نمایشگاهوکارگاههایآموزشی:
 -1-4نمايش�گاه آثار دانشآموزان ،دانش�جویان و
شرکتهایدریایی
ب�ه منظور نمای�ش آثار برتر و آش�نایی ش�رکت
کنندگان با حوزه دریا همزمان با مراسم اختتامیه
و اهدای جوایز نمایشگاهی شامل موارد زیر برپا
خواهد شد:
ارائه طرح و دس�تاوردهای فناورانه شرکتهای
دانشبنیان
نمایش آثار دانشآموزي و دانش�جویی منتخب در
جشنواره

 5برنامهزمانبندی

اسفند94

فروردین

اردیبهشت

5

برگزاری اختتامیه ،اعالم نتایج و اهدای جوایز

خرداد

4

داوری جشنواره
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تیر

3

برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی

مرداد

2

جمعآوری آثار و طرحها

شهریور

1

فراخوان جشنواره

مهر

ردیف

شرح فعالیتها

آبان95

زمان

هفتهسوم

