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سـرمقـاله

صنعتی بدون نقشه راه

از ابتدای تشکیل دولت جدید ،یکی از موضوعاتی که بطور مکرر و مداوم از سوی رییس جمهور و مسؤوالن ارشد
دولت مورد تأکید قرار گرفته ،بهره برداری س��ریع از فازهای ناتمام میدان گازی پارس جنوبی اس��ت که علیرغم
سرمایهگذاری گسترده در سالهای گذشته ،همچنان نسبت به شریک قطری دچار عقب ماندگی جدی است و جز با
فعالیت بابرنامه و مستمر ،امکان جبران نسبی  -و نه حتی کامل -آن وجود ندارد .در این میان ،بخش دریای فازهای
مختلف پارس جنوبی آنطور که وزیر نفت اعالم کرده ،نس��بت به بخش خش��کی هم با تأخیر و مشکالت بیشتر و
پیچیدهتری روبه روست .مشکالتی که بخشی از آن ناشی از تحریمها ،اما بخش عمده تر ناشی از چالشهای درونی،
تضعیف زیرس��اختها ،ضعف مدیریتی ،اتالف منابع و مهاجرت گسترده متخصصان و حتی تکنسینهای حوزه
فراساحل از شرکتهای ایرانی به خارج از کشور  -و از جمله شرکتهای فعال در میادین مشترک با ایران -است.
مجموعه این چالشها و مسایل ،انجمن را واداشت تا ماه گذشته نسبت به برگزاری سمیناری تخصصی اقدام کند.
حضور پررنگ جامعه صنعتی و دانشگاهی در سمینار «بررسی سیاستها و برنامههای دولت تدبیر و امید در صنایع
فراس��احل» و وجود دغدغه در تمامی افراد حاضر و عالقه وافر ایش��ان به موضوع مورد نظر و اصرار بر وجود
توانمندیهای عظیم داخلی در این زمینه توسط حاضران قطعا مسؤولیت مدیران را مضاعف میكند تا با نگاهی مثبت
ضمن تأیید وجود این توانمندی ،تالش كنند تا با استفاده از این منابع ارزشمند و متخصص پیشرفت بیش از پیش
کشور را رقم بزنند.
هرچند صنایع فراساحل کشور در یکی دو دهه اخیر توسعه و رشد قابل توجهی داشته؛ ولی به دلیل نبود سیاستگذاری
کالن و نقشه راه در توسعه صنعتی و علمی ،جهتگیری هدفمندی در این حوزه دیده نمیشود .تدوین نقشههای راه
توسط مراجع معتبر میتواند در تصمیمسازیهای درست برای تصمیمگیرندگان کمک بزرگی باشد.
در صورت وجود نقشه راه و سیاستگزاری کالن ،میتوان عالوه بر جلوگیری از خروج نیروهای متخصص (به علت
امید بیشتر به آینده در صورت وجود برنامه درازمدت مشخص در کشور) ،نسبت به تربیت نیروهای مورد نیاز اقدام
کرد .متأسفانه در حال حاضر فرآیند تربیت نیروهای متخصص در بستر مناسبی و بر اساس اهداف بلندمدت و با
رویکرد کیفیت ،انجام نمیشود .لزوم تدوین مدل ملی فراساحل برای توسعه دریامحور و جلب حمایتهای خاص و ملی
در حوزه فراساحل و توجه به حل چالشهای منابع انسانی ،بیمه و گمرک در حوزه فراساحل مورد تاکید قرار گرفت.
ضرورت توجه به تولیدات داخلی در حوزه صنایع فراس��احل و افزایش جاذبههای مالی برای نیروهای متخصص
حوزه فراساحل به منظور تداوم کار آنها در داخل کشور تأکید شد.
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دبیر همایش شانزدهم در دومین جلسه ستاد اجرایی اعالم کرد:

راهاندازی بخش بینالملل در همایش صنایع دریایی
دبیر ش��انزدهمین همایش صنای��ع دریایی از آغاز
هماهنگیها برای تجمیع برگزاری نمایشگاه صنایع
دریایی و راهاندازی بخش بینالملل برای نخستین بار
در این دوره همایش خبر داد.
دکتر حمید زراعتگر که در دومین جلس��ه س��تاد
اجرایی ش��انزدهمین همایش صنای��ع دریایی در
دانشکده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخن میگفت؛ گزارش��ی از مجموع فعالیتهای
صورت گرفته برای برگزاری شانزدهمین همایش
و نمایشگاه صنایع دریایی به نمایندگان ارگانها و
شرکتهای حامی همایش ارائه کرد.
وی با اشاره به برگزاری این همایش طی روزهای 11
تا  14آذرماه سال جاری در بندرعباس گفت :در این
جهت ،اعضای کمیته برگزاری همایش سفری به
بندرعباس داشتیم که طی آن ،با بررسی گزینههای
موجود سالن شهیدآوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی هرمزگان با ظرفیت بیش از  700نفر برای
برگزاری مراس��م افتتاحیه و سخنرانیهای روز اول
همایش و سالن نمایشگاهی در سه راه جهانبار به
همراه فضای بیرونی آن برای برپایی نمایش��گاه در
نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه «در جریان این سفر با هماهنگی

کمیته استانی انجمن مهندس��ی دریایی ایران در
هرمزگان جلسهای با اعضای شورای شهر بندرعباس
نیز داشتیم» ،افزود :به زودی جلسهای نیز با حضور
اس��تاندار هرمزگان و مدیران کل این استان برای
هماهنگیهایمحلیخواهیمداشت.
دبیر ش��انزدهمین همایش صنایع دریایی با اعالم
راهان��دازی بخش بینالملل برای نخس��تین بار در
این دوره ،اظهار داش��ت :با توجه به شرایط کشور و
محدودیتهای موجود ،در نظر داریم حتیاالمکان
مخاطبان خارجی را هم در قالب ارائه مقاله و سخنرانی
در همایش و هم حضور در نمایشگاه جذب کنیم.
زراعتگر همچنین با اش��اره به برگزاری نشستی با
نمایندگان س��ازمان بنادر و دریان��وردی در هفته
گذش��ته اعالم کرد :در این نشس��ت ،برای تجمیع
نمایشگاههای دریایی در کلیات به توافق رسیدیم و
امیدواریم در جزئیات هم به برنامه مشترکی برسیم.
وی همچنین از انتش��ار فراخ��وان همایش و تهیه
طرح اولیه پوستر خبر داد و از نمایندگان ارگانهای
دریایی خواس��ت نظرات پیش��نهادی خود را برای
افزایش کیفیت و جامعیت پوس��تر ب��ه دبیرخانه
همایش ارائه دهند.
عضو هیأت مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران

درباره اقدامات کمیته علمی شانزدهمین همایش
صنایع دریای��ی نیز گفت :این کمیت��ه ماه جاری
جلس��ات خ��ود را با حضور اس��تادان دانش��گاه و
متخصصان دریایی آغاز خواهد کرد و عالوه بر داوری
و انتخاب مقاالت؛ گزینش استاد ،دانشجو ،پایان نامه
و کتاب برتر دریایی را نیز برعهده دارد.
وی افزود :کمیته علمی همایش برای نخستین بار
در این دوره ،دو مسابقه با موضوعات «تدوین متن
کتاب درسی در حوزه دریا» و «خاطرات دریایی» را
نیز برگزار میکند که فراخوان آنها در سایت همایش
منتشر شده است.
زراعتگر همچنین اعالم کرد :کمیته علمی همایش
سومین دوره همایش بررسی سوانح دریایی را نیز
با همکاری مؤسسه ردهبندی ایرانیان و ارگانهای
دریایی کشور برنامهریزی و برگزار میکند.
وی درباره برنامههای جانبی همایش نیز به برگزاری
دومین دوره مسابقات ش��ناورهای تندرو ،بازدید و
گش��ت دریایی در بندرعباس ،قشم و مجتمعهای
مهم دریایی از جمله ایزوایکو و بنادر شهیدرجایی
و حقانی اش��اره کرد که با هم��کاری و هماهنگی
ارگانهای دریایی در روزهای سوم و چهارم همایش
( 13و  14آذرماه) انجام خواهد شد.

نیاز صنعت کشتیسازی به افزایش تقاضا

رییس کمیته کشتیسازی انجمن با اشاره به وضعیت بحرانی این صنعت
در کشور تأکید کرد :اثر هر اقدامی برای خروج از این شرایط باید با افزایش
حجم تقاضا ساخت داخل سنجیده شود .پیمان مسعودزاده در گفتوگو با
مارین نیوز افزود :صنعت کشتیسازی در ایران به دلیل نوپا بودن ،تحریم،
نبود سفارش و رکود اقتصادی در چند سال گذشته دوران سختی را سپری
میکند و علیرغم توس��عه زیرساختها ،نبود سفارش بالفعل باعث شده
تامین هزینههای جاری و حقوق کارکنان نیز با مشکل مواجه شود .وی
افزود :در این ش��رایط ،اولویت اول بای��د افزایش تقاضا از طریق «نگاه به
بازارهای فراملی»« ،اس��تفاده از روشهای نوین تأمین مالی برای افزایش
قدرت خرید» و «ساماندهی بازار داخل» باشد .عضو هیأت مدیره انجمن
ادامه داد :قدم بعدی تدوین و پایش شاخصهایی برای سنجش وضعیت
صنعت دریایی ش��امل حجم تولید ،ضریب اش��تغال ،ظرفیتها ،میزان
به��رهوری ،درصد رش��د و  ...و ارزیابی و اعالم رس��می آن برای آگاهی از
وضعیت صنعت و اس��تفاده از آن در برنامهریزیهاس��ت .وی یادآور شد:
ش��اخصهای ارزیابی وضعیت صنعت دریایی موضوعی است که سالها
مغفول مانده و به همین دلیل هیچگاه وضعیت این صنعت با اعداد کمی
قابل اعتماد ،رسما سنجیده نشده است .به عقیده مسعودزاده ،سومین گام
تدوین برنامه توسعه صنعت دریایی با شاخصهای معین و برنامههای کمی
در دورههای چهار ساله است تا طی آن ،یک دولت بتواند پاسخگو باشد.
رییس کمیته کشتیس��ازی با اش��اره به تحقیقی که با همکاری کمیته
دانش��جویی این انجمن در مورد کش��ور ترکیه انجام شده ،گفت :در این
تحقیق به خوبی مشخص است که علت رشد صنعت دریایی ترکیه تدوین
و اجرای برنامههای مدون  5س��الهای است که به درستی تهیه و اجرایی
شده بود .وی تأکید کرد :اعتقاد ما بر این است که توسعه زیرساخت ،تدوین
قانون ،تشکیل کمیته ،برگزاری سمینار و همایش و غیره در صورتی مفید
و اثربخش خواهد بود که خروجی آن افزایش سفارشهای ساخت داخل
و رشد توسعه صنعت دریایی کشور شود .در آن صورت است که صنعت
قطعه سازی ،اشتغال نیروهای متخصص ،تولید مقاالت علمی و پروژههای
تحقیقاتی و کالسهای رده بندی و ...بقا و توسعه یابد.

مجمع عمومی انجمن اول تیرماه برگزار میشود

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن مهندسی
دریایی روز یکشنبه اول تیرماه سال جاری برگزار میشود .دبیرخانه انجمن
مهندسی دریایی ایران با اعالم این مطلب ضمن مکاتباتی از اعضای حقیقی
و نمایندگان اعضای حقوقی خود برای حضور در این مجمع دعوت کرد.
این مجامع از ساعت  16.30تا  19.30روز یکشنبه اول تیرماه  1393در
سالن جابرابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود .دستور جلسه
مجمع عمومی فوقالعاده انجمن مهندسی دریایی ایران (نوبت اول) شامل
«تغییر و اصالح بندهایی از اساسنامه انجمن» است.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن (نوبت اول) نیز شامل
موارد ذیل اس��ت :گ��زارش بازرس و خزانهدار انجم��ن ،گزارش رئیس
هیأت مدیره از فعالیتهای ،یكساله انجمن ،گزارش مسئولین کمیته
های تخصصی انجمن ،بررسی پیشنهادات و تصویب خطمشی یکسال
ت مدیره و بازرسان ،تعیین حق عضویت جدید
آینده ،انتخاب اعضاء هیأ 
اعضای حقیقی.
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ادامه از صفحه 5
مشکالت اجرایی اندک خواهد بود

رییس ستاد اجرایی شانزدهمین همایش صنایع دریایی نیز در این جلسه گفت :با
توجه به تشکیل کمیته استانی انجمن مهندسی دریایی ایران در هرمزگان برگزاری
این دوره همایش در بندرعباس با مشکالت اجرایی اندکی مواجه خواهد بود.
اسداهلل گرامی با قدردانی از همکاری کمیته استانی گفت :این همکاریها در برگزاری
بهتر همایش بسیار راهگشا خواهد بود.
وی با اش��اره به برگزاری مراسم افتتاحیه همایش در سالن شهیدآوینی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان افزود :این سالن دارای بیش از  700نفر ظرفیت و
امکانات مناسب است و ارائه مقاالت و کارگاههای آموزشی در دانشکده کشتیسازی
دانشگاه امیرکبیر (شعبه بندرعباس) صورت خواهد گرفت که میتواند زمینه حضور
گستردهتر دانشجویان و استادان را در این دوره فراهم آورد.
گرامی همچنین با اش��اره به راهاندازی س��ایت همایش در آدرس http://www.
 miciran.irیادآور شد :کلیه مراحل ارائه مقاالت و ثبت نام همایش از طریق این
سایت انجام میگیرد.
وی همچنین با اعالم ارقام مصوب برای ثبت نام همایش گفت :انجمن مهندسی
دریایی ایران برای دانشجویان ،نویسندگان مقاالت ،اعضای حقیقی و پرسنل اعضای
حقوقی خود مبالغی را تعیین کرده که پایینتر از هزینه برآوردشده برای هر نفر
خواهد بود.
رییس ستاد اجرایی شانزدهمین همایش صنایع دریایی همچنین با اشاره به اینکه
«اغلب ارگانها و سازمانهای عمده دریایی کشور در بندرعباس دارای مهمانسرا و
اقامتگاه هستند» ،از این ارگانها خواست تا در صورت امکان از ظرفیت خود برای
سایر مهمانان همایش نیز استفاده کنند.
گفتنی است ،در دومین جلسه ستاد اجرایی شانزدهمین همایش صنایع دریایی
نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
نیروهای دریایی ارتش و سپاه ،دریابانی مرزبانی نیروی انتظامی ،سازمانهای بنادر و
دریانوردی ،شیالت ،محیط زیست ،هواشناسی و نقشهبرداری ،دبیرخانه شورایعالی
صنایع دریایی ،صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی ،شرکتهای کشتیرانی
جمهوری اسالمی ،نفت و گاز پارس ،کشتیرانی بنیاد ،نفت فالت قاره ایران ،مهندسی
و س��اخت تأسیس��ات دریایی ایران ،ایزوایکو و اوج پژوهش صنعت ،پژوهش��گاه
اقیانوسشناس��ی و علوم ج��وی ،انجمنهای دریانوردان و عل��وم وفنون دریایی و
مؤسسه ردهبندی ایرانیان حضور داشتند و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در زمینه
برگزاری همایش و نمایشگاه ارائه دادند.
دومین دوره مسابقات شناورهای تندرو برگزار میشود

دومین دوره مسابقات شناورهای تندرو آذرماه سال جاری همزمان با شانزدهمین
همایش صنایع دریایی برگزار خواهد شد.
دبیر کمیته شناورهای تندرو انجمن با اعالم این خبر گفت :دوره اول این مسابقات
که س��ال گذش��ته در کیش و همزمان با همایش پانزدهم برگزار شد ،با نواقص و
ناهماهنگیه��ای زیادی همراه بود که این موارد در جلس��ات کمیته بررس��ی و
راهکارهایی برای رفع آن در دوره دوم اندیشیده شد.
س��یدابوالفضل هاش��می افزود :برای برگ��زاری این دوره از مس��ابقات مکاتبات و
هماهنگیهای اولیه با فدراسیون قایقرانی ،نیروی دریایی سپاه و تربیت بدنی ستاد
کل نیروهای مسلح انجام شده است.
به گفته وی ،این دوره از مس��ابقات ش��امل یک مسابقه تایم تریل و یک مسابقه
همزمان خواهد بود که جمعا  4تا  5ساعت به طول خواهد انجامید .هاشمی افزود:
بندرعباس و قش��م برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته شدهاند؛ اما هنوز محل
نهایی برگزاری تعیین نشده است.

عرشه سکوهای پارس جنوبی در صف نصب

ایزوایکو ،صف و تأسیسات دریایی ساخت چند تاپ ساید را به پایان رساندند

روند تکمیل و تحویل عرش��ه س��کوهای دریایی در کشور سرعت گرفته است .طی نفت كشور معتقدند ،با تولید از این فاز كه تولید آن معادل  3فاز استاندارد این میدان
ماههای اردیبهشت و خرداد شرکتهای ایزوایکو ،صف و تأسیسات دریایی چهار عرشه مش��ترك است ،كشور بعد از  8سال نخستین افزایش تولید خود را از میدان پارس
سکو (تاپ ساید) فازهای  15و  16و  12پارس جنوبی را که از فازهای دارای اولویت جنوبی خواهد داشت.
بهرهبرداری از سوی وزارت نفت شناخته میشوند ،جهت نصب در دیا بارگیری و آماده
تحویل کردند که در این میان ،س��کوی فاز  16که بزرگترین سکوی گازی ساخت ساخت  40درصد تجهیزات سکو در داخل
داخل محسوب میشود؛ در موقعیت خود نصب شد .اواخر سال گذشته هم سکوی به گفته مدیر پروژه ساخت عرشههای فاز  12میدان گازی پارس جنوبی در شركت
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ،عملیات حمل دریایی عرشه  Cفاز  12این
فاز  18پارس جنوبی از سوی شرکت تأسیسات دریایی تحویل داده شده بود.
میدان در زمانی صورت میگیرد ،كه این عرشه با پیشرفت ساخت  99درصد آماده
بارگیری دو عرشه فاز  12پارس جنوبی
حمل دریایی خواهد بود .مسعود رهبری با بیان اینكه «عملیات نصب دو عرشه  Bو
با اتمام عملیات موفقیتآمیز بارگیری س��نگینترین عرشه فاز  12موسوم به  C ،12Cفاز  12پارس جنوبی در روزهای  5تا  20تیرماه انجام خواهد ش��د» ،افزود :اتمام
بزرگترین طرح دارای اولویت بهرهبرداری در میدان مشترك پارس جنوبی به مراحل عملیات راهاندازی و استارتاپ دو عرشه یادشده فاز  12پارس جنوبی نیز تا نیمه آذرماه
راهاندازی نزدیك ش��د 21 .خردادماه عرشه  3401تنی  12Cاین میدان مشترك در امسال انجام خواهد شد .به گفته وی ،مجموع توناژ وزن سه عرشه فاز  12این میدان
كنار عرش��ه  12Bبر روی بارج حملكننده  FLB124در اس��كله شركت تأسیسات (به همراه تجهیزات به كار رفته بر روی سكوها) بالغ بر  27480تن است .همچنین،
دریایی در یارد خرمشهر قرار گرفته و با اتمام عملیات مهاربندی ،این سازهها ،خرمشهر سه عرشه در مجموع بالغ بر  9900تن وزن دارند .الزم به ذكر است با توجه به اینكه
را در آخرین روز ماه جاری ،به قصد میدان گازی پارس جنوبی ترك خواهند كرد .ساخت سه جكت  4پایه این پروژه ،در شرح كار تأسیسات دریایی قرار ندارد ،لذا از
پیش از این ،عملیات بارگیری عرش��ه فاز  12Bروز دهم خردادماه انجام گرفته بود .مجموع  27هزار تن وزن سازه فلزی عرشههای فاز  ،12ساخت حدود 10هزار تن آن
گفتنی است ،با تولید از سه عرشه  Aو Bو  Cفاز  12میدان گازی پارس جنوبی ،حدود به پیمانكاران دیگر اختصاص دارد.
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سمینار تخصصی
و فرصتی
برای مسؤوالن

سمینار «بررسی سیاستها و برنامههای دولت تدبیر و امید در صنایع فراساحل» نهم اردیبهشت ماه جاری از
سوی کمیته کشتی سازی و کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی انجمن مهندسی دریایی ایران در دانشگاه
صنعتی ش�ریف برگزار شد .این س�مینار در صورت حضور و مشارکت مسؤوالن ذیربط میتوانست فرصت
مناس�بی باشد تا کارشناسان و مدیران صنعت فراس�احل از نزدیک به گفتوگو با مسؤوالن جدید وزارت
نفت بپردازند و چش�مانداز روشنتری را از اولویتها و برنامههای این وزارتخانه و راهکارهای تعامل بهتر با
کارفرمایان را تصویر کنند .این س�مینار در شرایطی برگزار میشد که وزارت نفت دولت یازدهم ،از ابتدای
کار خود بر اولویت داش�تن فازهای  15 ،12و  16و  17و  18پارس جنوبی تأکید کرده و در این میان ،وضعیت
بخش دریایی این فازها و عقبماندگی آنها از برنامههای توسعهای نگرانی این وزارتخانه را در پی داشته است.
بازدید مکرر مس�ؤوالن ارش�د دولت یازدهم از فازهای پارس جنوبی و حمایت آنها از سیاس�تهای وزارت
نفت ،بر ابعاد این مس�أله افزوده اس�ت .از سویی ،انتشار اخباری مبنی بر واگذاری برخی پروژههای در حال
اجرای پارس جنوبی به شرکتهای خارجی و مسایل و مشکالت پیمانکاران و سازندگان این فازها ،ضرورت

در سمینار بررسی سیاستهای دولت در صنعت فراساحل مطرح شد

نگرانی از آینده شرکتهای فراساحلی

س�مینار «بررسی سیاس�تها و برنامههای دولت
تدبیر و امید در صنایع فراساحل» نهم اردیبهشت
ماه در محل سالن جابرابن حیان دانشگاه صنعتی
ش�ریف آغاز به کار کرد .س�میناری که مجموعه
مباحث مطرح ش�ده در آن از س�وی س�خنرانان
و پرس�شهای حاض�ران حکای�ت از نارضایتی و
نگرانی آنها از تضعیف زیرساختها و شرکتهای
فراساحلی مهم کش�ور در سالهای اخیر به ویژه
شرکت صدرا داشت.
ایراداتی در واگذاری ش�رکتهای دریایی وجود
دارد

مهندس��ی دریایی ایران هم مس��ؤولیت دارد این
مسایل را بررسی و در قالب مکاتباتی به مسؤوالن
منتقلکند.
نوبختیبابیاناینکه«ممکناستتحلیلوزارتنفت
از انتقال سکوهای نیم ساخته صدرا به خارج ،سرعت
بخشیدنبهبهرهبرداریفازهایپارسجنوبیباشد»،
تأکید کرد :اما این اقدام برای صنعت فراساحل که
در دو دهه گذشته انواع سکوهای دریایی را در داخل
ساخته ،یک عقبگرد کامل است.
رییس انجمن همچنین در پاسخ به اظهارات یکی
از حاضران در سمینار مبنی بر اینکه «این انجمن
در زمان واگ��ذاری صدرا به مدیریت فعلی برخورد
انتقادی الزم را صورت نداد» ،گفت :انجمن از همان
زمان جلسات مختلفی را برگزار و حتی مکاتباتی را
با ریاستجمهوری صورت داد؛ چنانکه در نامه اخیر
به رییسجمهور محترم عنوان کردیم مواردی که در
مکاتبات قبلی درباره آن هشدار داده شده بود ،اآلن
در حال تحقق یافتن است.

رییسانجمنمهندسیدریاییایرانبعنواننخستین زیرساختهایصنعتفراساحلمتالشیشد

سخنران این سمینار با تشکر از حضور کارشناسان
و متخصصان صنعت فراس��احل کشور به شرایط
ش��رکت صدرا اش��اره کرد و گفت :جامعه دریایی
کش��ور با خصوصیسازی مخالف نیست؛ اما تأکید
دارد هدف از خصوصیس��ازی باید چابک سازی و
تسریع امور شرکتهای دولتی باشد و نه تعطیلی
و رکود فعالیتها .دکتر عباس نوبختی افزود :وقتی
میبینیم شرکتی پس از واگذاری به اهداف واقعی دکتر مجید سهراب پور ،کارشناس باسابقه صنعت
خصوصیسازی نمیرس��د ،نشان میدهد مسایل فراساحل کشور ،سخنران بعدی این سمینار بود که
و ایراداتی در این واگذاری وجود داش��ته و انجمن با تحلیل وضعیت بخشهای مختلف این صنعت
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گفت :یکی از مشکالت اصلی پروژههای فراساحل،
اختالف بین سیستمهای س��تادی و عملیاتی در
شرکتهایکارفرماست.
این اس��تاد دانشگاه طی س��خنانی نهادهای فعال
در پروژههای فراس��احلی را به سه دسته نهادهای
باالدستی،کارفرمایانمستقیموپیمانکارانتقسیمو
شرایط و مشکالت هر بخش را تبیین کرد.
ویبابیاناینکه«نهادهایباالدستیمرتبطباصنایع
فرساحلشاملمعاونتمدیریتوبرنامهریزیتلفیقی
وزارت نفت و سازمان (سابق) مدیریت و برنامهریزی
هستند» ،به طرح چند پرسش درباره عملکرد این
ارگانها پرداخت و گفت :اوال ،آیا این سیستمهای
مدیریت��ی و برنامهریزی صنعت فراس��احل بهروز
هستند؟ ثانیا ،آیا از مشکالت کارفرمایان مستقیم
و پیمانکاران از جمله تحریم ،مس��ایل بانکی ،نبود
بودجه و ...خبر دارند؟
سهراب پور افزود :ثالثا ،آیا سیستمهای برنامهریزی
ئاقع��ا برنام��ه کالن و زمان بندیش��دهای دارند و
تناقضهای میان اهداف و عملی��ات را درآوردهاند؟
رابعا ،آیا این سیس��تمها تعامل مستقیمی با سایر
سیستمهای پیمانکاری و کارفرمایی دارند؟
وی که در س��مینار بررس��ی سیاس��تهای دولت
در صنایع فراس��احل س��خن میگفت؛ با اشاره به
غیبت مسؤوالن دولتی در این سمینار پرسید :آیا
در این سمینار کس��ی از این نهادها حضور دارد و
آیا از مجموعه عملکردهای دو سیس��تم زیردستی
خود (کارفرمایان مستقیم و پیمانکاران) فیدبک و
بازخوردیمیگیرند؟
وی گفت :درست است که شرایط خاص کشور به
دلیل تحریمها بر تصمی��م گیری اثر میگذارد؛ اما

Marine Engineering
بحث جدی درباره ش�رایط موجود را افزایش داده بود .در این ش�رایط،
برگزاری سمینار «بررسی سیاستها و برنامههای دولت تدبیر و امید در
صنایع فراساحل» میتوانست بستر مناسبی برای گفتگو و تبادل نظر
میان مدیران و مس�ؤوالن وزارت نفت و شرکتهای کارفرمایی از یک
سو و پیمانکاران و سازندگان سازههای دریایی از سوی دیگر باشد؛ اما
این خواس�ت و انتظار در غیاب مدیران مسؤول برآورده نشد .علیرغم
مکاتبات انجامشده از سوی دبیرخانه سمینار با مسؤوالن وزارت نفت و
دیگر ارگانهای مرتبط دولتی ،متأسفانه هیچ یک از مسؤوالن دولتی در
سمینار حضور پیدا نکردند که این مسأله انتقاد و گالیه مکرر حاضران که
از کارشناسان و متخصصان صنایع فراساحل کشور بودند ،در پی داشت.
غیبت مدیران مرتبط دولتی در این سمینار تخصصی و دانشگاهی در

آیا عوامل دیگری وجود ندارند که بش��ود از آنها در
تصمیم گیری کمک گرفت و در نهایت تصمیمهای
درستی اتخاذ کرد؟
این کارش��ناس ارشد ش��رکت فناوری سامانههای
دریایی درباره وضعیت کارفرمایان مستقیم نیز گفت:
کارفرمایان مستقیم همچون نفت فالت قاره و نفت و
گاز پارس معموال یک سیستم ستادی و یک سیستم
عملیاتی و میدانی دارند؛ در حالیکه یکی از مشکالت
اصلی صنعت فراساحل اختالف بین سیستمهای
ستادی و عملیاتی در شرکتهای کارفرماست.
بهگفتهوی،سیستمهایعملیاتدریاییشرکتهای
کارفرمای معموال دل خونی از سیستمهای ستادی
این ش��رکتها دارن��د و برنامههای آنه��ا را غلط و
غیرعملیمیدانند.
سهراب پور افزود :در برخی موارد تیمهای عملیات
دریایی شرکتهای کارفرمایی چنان با اجرای یک
پروژه مخالفت میکنند که مشخص است در مورد
پروژهای که مراحل زیادی را طی کرده و به مرحله
مناقصهرسیده؛هیچهمفکریباتیمعملیاتدریایی
نشده است.
وی ادامه داد :گاهی کارفرمایان مستقیم چنان بند به
بند مطابق آیین نامه عمل میکنند که هیچ شرکتی
موفق نمیشود مناقصه را بگیرد و گاهی هم بدون
هیچ دلیل مشخصی مناقصه را فسخ کرده و با ترک
تش��ریفات آن را به ش��رکتها و ارگانهای خاص
میسپارند.
وی اظهار داشت 98 :درصد مشکالت این مناقصهها
به خاطر تخمینهای اشتباهی است که زده میشود
و قیمت کفی که ارائه میشود که محال است این
پروژه با آن قیمت به انجام برس��د و جالب است که
در نهایت شرکتی در این مناقصه برنده میشود که
 30درصد پایینتر از قیمت کف داده است و به این
شکل سرانجام این مناقصه کامال مشخص است.
سهراب پور گفت :این روند باعث شده برخی پروژهها

حالی بود که دولت یازدهم دارای جایگاهی مناسب در میان نخبگان و
دانشگاهیان است و انتظار میرفت وزارت نفت نیز تعامل مثبت و مؤثری
با بدنه علمی و کارشناسی و تخصصی صنعت فراساحل کشور صورت
دهد و نگرانیهای آنان درباره آینده این صنعت و شرکتهای توانمندی
چون صدرا را در برنامههای توسعهای و تولیدی خود لحاظ کند.
ب�ه هرحال ،انجمن مهندس�ی دریایی ایران بعن�وان برگزارکننده این
سمینار با تهیه گزارش پیوست تالش دارد مجموعه مباحث طرحشده
را به مسؤوالن مربوطه انتقال دهد تا ضمن اطالع از این مباحث ،اقدامات
الزم را برای رفع نگرانیها از جامعه تخصصی و دانشگاهی و پیشبرد بهتر
پروژههای فراس�احلی فراهم سازند .امید آنکه از این پس شاهد تعامل
بهتر مسؤوالن با متخصصان و انجمنهای علمی و تخصصی باشیم.

به دلیل نبود اطمینان به پیمانکار داخلی به صورت فراساحل خود برنامهریزی کنیم؛ باید این سیستمها
مادام العمر در اختیار پیمانکار خارجی قرار بگیرد .را بازنگری و بازسازی کنیم تا بعدا بتوان از آنها انتظار
وی ک��م تجربگی مدی��ران پروژه را یک��ی دیگر از انجام کار داشت.
مشکالت شرکتهای کارفرمایی دانست و تصریح
ک��رد :در هم��ه جای دنی��ا ،نیروها کار خ��ود را از آمادگی مدیران قدیمی صدرا
سیس��تمهای پیمانکاری آغاز میکنن��د و پس از برای در اختیار گرفتن شرکت
س��الها فعایت و تجربهاندوزی ،بعنوان مدیر پروژه
جذب شرکتهای کارفرمایی میشوند؛ اما در حال
حاضر ،ش��اهد افراد کمتجرب��ه در جایگاه مدیران
پروژههای مهم دریایی هستیم.
این کارشناس باسابقه صنعت فراساحل کشور در
م��ورد وضعیت پیمانکاران عمده این صنعت نیز با
بیان اینکه «این پیمانکاران معدود و برای همه فعاالن
دریایی و صنعت نفت و گاز کشور شناختهشدهاند» ،اما مهمترین بحث در این سمینار ،وضعیت شرکت
تصریح کرد :امروزه پیمانکاران داخلی صدمات جدی صدرا بود .در میان س��خنرانان ،مدیرعامل شرکت
خوردهاند و زیرساختهای آنها متالشی شده است .سپهر رزموند به این موضوع پرداخت و در سخنانی
سهراب پور تصریح کرد پیمانکاران امروز ،پیمانکاران اعالم کرد :مدیران قدیمی شرکت صدرا در صورت
پنج سال پیش نیستند و باید نسبت به بازسازی آنها شفاف شدن وضعیت این شرکت ،آمادگی دارند آن
اقدام کرد و متناسب با این بازسازی برای آنها پروژه را بار دیگر در اختیار بگیرند.
مهندس قاسم گلنژاد که طی سالهای  64تا 86
تعریف کرد.
وی از دست دادن مدیران متخصص را بحران دیگر (زمان واگذاری صدرا به قرارگاه خاتماالنبیاء سپاه)
شرکتهای پیمانکاری صنعت فراساحل دانست و در این شرکت دریایی فعالیت داشته؛ گفت :در سال
گفت :اگر نتوانیم در کشور کشتی بسازیم ،باالخره گذش��ته ،مراجعهای به ما از سوی مسوؤالن صدرا
با خری��د آن از خارج میتوانیم نیاز خود را برطرف صورت گرفت در این جهت که تیم قدیمی بیایند
کنیم؛ اما وقتی مدیر پروژه یا کارگاه نداشته باشیم و و س��کان این شرکت را در دست بگیرند .ما هم در
همه از این صنعت خارج شده باشند؛ چگونه میتوان پاس��خ اعالم کردیم که اگر تیم مستقلی وضعیت
این شرکت ،مسایل مالی ،توان و ظرفیت موجود و
پروژهها را مدیریت و اجرا کرد؟
عضو سابقهیأتعلمی دانشگاهصنعتی شریف ادامه تعهدات آن را ارزیابی کند و ش��رایط آن ش��فاف و
داد :ما در سالهای  75و  76که کارهای دریایی تازه مشخص ش��ود؛ ما آمادگی داریم شرکت را تحویل
در کشور شروع شده بود ،پروژهها را به سختی انجام بگیریم.
میدادی��م؛ اما اوال به هر حال کار انجام میش��د و وی با اشاره تلویحی به حمالتی که پس از واگذاری
ثانیا ،حوادث عجیب و بیسابقهای مثل غرق کشتی صدرا به قرارگاه خاتم از س��وی سهامدار عمده این
فراساحلی  DPو جکتهای دریایی اتفاق نمیافتاد .شرکت متوجه جلیل خبره و مدیران قدیمی صدرا
وی در پای��ان تأکید کرد :اگر بخواهیم برای صنایع ش��ده بود؛ تصریح کرد :ما اعالم کردیم در صورت
مشخص ش��دن شرایط شرکت ،آمادگی در اختیار
صفحه 9
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گرفتن آن را داریم؛ نه آنکه ما شرکت را بگیریم و
بعد از مدتی دوباره عدهای بیایند و شعار «بردند و
خوردند» سر دهند.
گلنژاد که در سمینار بررسی سیاستهای دولت
در صنایع فراساحل در دانشگاه صنعتی شریف
سخن میگفت ،با بیان اینکه «پیشنهاد ما از سوی
مسؤوالن وقت صدرا بیپاسخ ماند» ،افزود :امروز
هم اعالم میکنیم اگر گروه مس��تقلی وضعیت
صدرا را ارزیابی کند ،حاضریم شرکت را حتی در
شرایط بحرانی کنونی در اختیار بگیریم و نشان
دهیم هنوز هم میدان صنعت دریایی کش��ور از
چهرههای باسابقه و توانمند خالی نیست.
وی با اش��اره به روند فعالیتهای صدرا در دهه
 70و نیمه اول دهه  80و مقایسه آن با وضعیت
کنونی این شرکت گفت :زمانی که از تنور صدرا و
دیگر شرکتهای دریایی نانی درمیآمد؛ عدهای
هیزم آن بودند!
رییس اس��بق یارد نکای صدرا اف��زود :در دهه
 70سکوهای دریایی ،دکل حفاری ایران خزر و
چندین فاز پارس جنوبی توسط صدرا اجرا شد؛
اما در  6 -5س��ال گذش��ته این شرکت بهنوعی
مدیریت شد که امروز ماحصل و برآیند کار آن
مشخص است.
وی تصریح کرد :امروز به جایی رس��یدهایم که
صدرا برای تکمیل یک سکو ،میخواهد آن را به
خارج ببرد؛ در حالیکه اگر صدرا هم توان خود را
تهای دیگری هستند که آن
از دست داده ،شرک 
را تکمیل کنند.
مدیرعامل شرکت سپهر رزموند ادامه داد :امروز
جرثقیل دروازهای (گنتری کرین) با دهنه 150
متری 70 ،متر ارتفاع و توان باالبری  1000تن که
برای احداث آن خون دلهای زیادی خورده شد؛
در کارخانه کشتیسازی صدرا در بوشهر نصب
شده و آماده انتقال بلوکهای بزرگ کشتی است،
اما به دلیل شرایط شرکت بیکار مانده است.
گلنژاد همچنین با اش��اره به تبعات اجتماعی
وضعیت صدرا یادآور شد :زمانی که ما در صدرا
بودیم ،کارگران شرکت راحت ازدواج میکردند
و تش��کیل خانواده میدانند؛ اما ام��روز 1500
کارگر ظرف یک سال بیکار میشوند و پروژههای
شرکت را به خارج میبرند.
وی همچنین در جریان میزگرد س��مینار این
تحلیل را مطرح کرد که یکی از اهداف مدیریت
صدرا از انتقال سکوهای در حال ساخت ،جلب
افکار عمومی و برانگیختن حساسیت مسؤوالن
است تا حمایتهای دولتی و منابع مالی جدیدی
را جذب شرکت کنند.
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در میزگرد کارشناسان فراساحلی مطرح شد

چاره اندیشی برای صدرا

از تلفن به مدیرعامل تا نامه به رئیس جمهور

در ادامه این س��مینار میزگردی با حضور مدیران و
کارشناسانشرکتهایمختلففراساحلیبرگزارشد
که مشروح آن بدین شرح است:

ام�کان تکمیل س�کوهای ص�درا در ش�رکتهای
مختلف فراساحلی ایران وجود دارد

مدیرعاملسابقشرکتمهندسیوساختتأسیسات
دریایی ای��ران در این میزگرد از تماس خود با قباد
چوب��دار ،رییس هیأت مدیره صدرا ،و انتقال نگرانی
جامعه دریایی به وی درباره انتقال سکوهای دریایی
ب��ه امارات خبر داد .دکتر علی طاهری با بیان اینکه
«وضعیت صدرا بسیار مایه تأسف است» ،گفت :در
این تماس به آقای چوبدار گفتم اگر صدرا به دالیل
مالی یا فنی توان تکمیل این سکوها را ندارد؛ ضرورتی
نیست که حتما به خارج منتقل شود .وی با تأکید بر
اینکه «امکان تکمیل سکوهای صدرا در شرکتهای
مختلف فراساحلی ایران وجود دارد» ،افزود :در تماس
با آقای چوبدار ،ضمن طرح این مطلب گفتم که نباید
توانمندیهای داخلی را بهراحتی کنار بگذاریم و از
آنجا که صدرا یکی از توانمندیهای ملی کشور است؛
فارغ از بحث افراد ،جامعه دریایی نگران صدراس��ت
و آمادگی کمک و حمایت برای خروج این ش��رکت
از این وضعیت را دارد .مدیرعامل اس��بق س��ازمان
بنادر و دریانوردی همچنین با گالیه از مس��ؤوالن
وزارت نفت و سایر مدیران دولتی که در این سمینار
حضور نیافتند؛ گفت :وقتی عنوان سمینار «بررسی
سیاس��تهای دولت در صنایع فراساحل» گذاشته
ش��ده ،انتظار میرف��ت مقامات دولتی ه��م در آن
شرکت و برنامههای خود را اعالم کنند.
دولت درباره واگذاری صدرا تصمیم بگیرد

عضو هیأت مدیره شرکت صنایع فراساحل (صف)
نیز در سخنانی گفت :روند واگذاری شرکت صنعتی
دریایی ایران (صدرا) ابعاد حقوقی مختلفی دارد که
دولت باید در قبال آن تصمیم بگیرد.
امیرمحسن خوبان شرق توضیح داد :شرکت صدرا در
سال  86از طرف سازمان خصوصیسازی از سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منفک و به
سرمایهگذاری بانک ملی واگذار شد.
وی با بیان اینکه «مهندس جهانگیری ،معاون اول

رییسجمهور که آن زمان وزیر صنایع بودند از ابتدا
با واگذاری صدرا مخالف بودند» ،افزود :راندمان صدرا
چنان باال بود که مدتی پس از واگذاری ،ارزش سهام
آن در ب��ورس به  4000تومان رس��ید و بزرگترین
واگذاری تاریخ بورس تا آن مقطع بود.
این فعال صنایع دریایی درباره دالیل افول صدرا پس
از واگذاری تصریح کرد :متأسفانه مالک اول شرکت
(سرمایهگذاری بانک ملی) نگاهی صرفا سودمحور به
صدرا داشت و مشکالت با تغییر مدیریت سهامدار
عمده تش��دید شد و از سال  86و با واگذاری صدرا
به قرارگاه خاتم ،خط س��یر فروپاش��ی شرکت طی
شد .وی با بیان اینکه «وضعیت کنونی صدرا نتیجه
روندی است که از سال  82آغاز شد» ،گفت :این روند
غلط ،سال گذشته به اوج رسید و شرکت با تصمیمی
غلط تر از تصمیمات قبل ،به فردی غیرمتخصص در
صنعت دریایی واگذار شد.
عضو هیأت مدیره شرکت صنایع فراساحل (صف) در
بخش دیگ��ری از صحبتهای خود از روند واگذاری
پروژههای فراس��احلی انتقاد کرد و گفت :در فاز دو و
سه پارس جنوبی که توسعه آن به توتال واگذار شده
بود ،شرکتی در مناقصه ساخت سکوها  110میلیون
دالر قیمت داده بود؛ اما توتال با ارزیابی فنی و مالی
پروژه این قیمت را نپذیرفت و اعالم کرد که ساخت
هر سکو کمتر از  123میلیون دالر (نرخ اعالمی برنده
نهایی مناقصه) تمام نخواهد ش��د .وی افزود :این در
حالی است که در کشور ما ،پیمانکاران با قیمتهای
پایین قرارداد را میبندند و بعد پروژه دچار مشکل و
توقف و تأخیر میشود .خوبان شرق با تأکید بر اینکه
«یکی از آفتهای اخیر صنعت فراساحل در سالهای
اخیر افزای��ش رانت و ترک تش��ریفات در واگذاری
پروژهها بوده اس��ت» ،گفت :یکی دیگر از مشکالت،
واگذاری حجم باالیی از پروژه به چند شرکت خاص
بود و ش��اید هم یکی از دالی��ل مدیریت صدرا برای
انتقال سکوهای فاز  17و  18پارس جنوبی به خارج،
مازاد بودن پروژه باش��د .ما اگر روی احراز صالحیت
پیمانکاران و ظرفیتهای واقعی آنها توجه میکردیم و
افراد توانمند را در صنعت فراساحل به کار میگرفتیم؛
امروزبهنقطهاینمیرسیدیمکهسکوهاینیمساخته
را برای تکمیل راهی امارات کنیم.
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ارگانهای دولتی پیگیر شرایط صدرا هستند

رییس کمیته ارزیابی پیمانکاران شرکت نفت و گاز
پارس نیز گفت :مس��ایل مربوط به شرکت صدرا
مسأله پنهانی نیست و وزارت نفت ،سازمان بورس و
ارگانهای مختلف دولتی پیگیر آن هستند.
مهندس منتظری در پاسخ به یکی از حاضران اعالم
کرد :طبق قراردادی که ما با پیمانکاران داریم ،در
تغییرات سازمانی پیمانکاران باید موافقت کارفرما
نیز گرفته شود.
وی در مورد اخبار منتشرش��ده مبنی بر تصویب
انتقال سکوها از سوی شرکت ملی نفت ایران ،گفت:
اینها اخبار روزنامهها و سایتهاست که با واقعیت
فاصله زیادی دارد و شما قطعا بدانید که انتقال یک
س��کوی دریایی از گمرک و مرزهای کشور ،بدون
طی مراحل قانونی ممکن نیست.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه «اآلن از رییسجمه��ور ت��ا
دانشجویان دریایی همه در جریان شرایط شرکت
صدرا قرار دارند» ،افزود :سازمان بورس ،وزارت نفت
و ارگانهای مختلف پیگیر این موضوع هستند و
امیدواریم با سفر اخیر معاون اول رییسجمهور به
پارس جنوبی ،مسأله ختم به خیر شود.
این مدیر باسابقه صنعت فراساحل کشور با اشاره
به پیشرفتهای این صنعت طی  15سال گذشته،
یادآور ش��د :زمانی که ما فاز یک پارس جنوبی را
ش��روع کردیم ،یک جکت در خ��ارج و دیگری در

صدرا ساخته ش��د .در فازهای دو و سه هم که به
توتال سپرده شد؛ فرانسویها میخواستند سکوها
در خارج ساخته شود ،اما با فشار شرکت نفت و گاز
پارس ،بعنوان کارفرما ،که حتما باید یکی از سکوها
در داخل س��اخته شود؛ یک سکو در مدت  22ماه
در مجتمع ایزوایکو ساخته شد.
وی با بیان اینکه «در این مدت مجموعا س��فارش
س��اخت  34س��کوی فازهای پ��ارس جنوبی به
پیمانکاران داخلی داده ش��ده اس��ت» ،گفت :تنها
حلقه گمش��ده صنعت فراساحل کشور ،در بخش
لولهگذاری بود که با تجهیز ناوگان شرکت مهندسی
و س��اخت تأسیس��ات دریایی ایران ( )IOECبه
شناورهای مدرن ،این مشکل نیز برطرف شد .وی
درعین حال با بیان اینکه «کسریهایی در بخش
پیمانکاری صنعت فراساحل کش��ور وجود دارد»،
تصریح کرد :ما کارفرمایان نمیتوانیم خودسرانه و
خارج از چارچوب قراردادها ،تعهدات یا تعدیلهایی
را بپذیریم و جز موارد استثنایی ،پروژهها باید طبق
قرارداد اجرا شود.
مالکان شرکتهای فراساحلی احراز صالحیت
شوند

محمد زهرایی که به نمایندگی شرکت مهندسی
و ساخت تأسیس��ات دریایی ایران ( )IOECدر
میزگرد سمینار بررس��ی سیاستهای دولت در

صنایع فراس��احل ش��رکت کرده بود؛ نیز با بیان
اینک��ه «ش��رکتهای بزرگی همچ��ون صدرا و
تأسیسات دریایی در ش��رایط اقتصاد ایران قابل
واگذاری به بخش خصوصی نیستند» ،خواستار
اح��راز صالحی��ت مالکان این ش��رکتها ش��د.
وی گفت :طی س��الهای گذش��ته شرکتهای
بزرگ دریایی کش��ور از جمله صدرا و تأسیسات
دریایی به بخش خصوصی و ش��به دولتی واگذار
ش��دند .وی با بی��ان اینکه «ش��رکتهای عمده
دریایی کش��ور سرمایههای ملی و نشانه ظرفیت
تکنولوژیک ایران هستند» ،تصریح کرد :مالکیت
این شرکتها به چالشی بزرگ برای کشور تبدیل
شده است .زهرایی با اشاره به صحبتهای بیژن
نامدار زنگنه ،وزیر نفت ،و اکبر ترکان ،مشاور ارشد
رییسجمهور ،در مورد ضرورت توسعه پیمانکاران
و ردهبندی کارفرمایان کشور تأکید کرد :وضعیت
شرکت صدرا نشان میدهد که به جز پیمانکاران
و کارفرمایان ،مالکان و خریداران ش��رکتها هم
باید ردهبندی و تعیین صالحیت شوند.
وی با تأکید بر اینکه «فراساحل صنعت پیچیدهای
است و مدیران خارج از آن نمیتوانند بهراحتی آن
را مدیری��ت کنند» ،گفت :در این جهت ،باید افراد
متخصص از بدنه شرکتهای فراساحل در مالکیت
آنها سهیم شوند تا از ناپایداری و تضعیف شرکتها
جلوگیریشود.
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حواشی گسترده در قدیمیترین کشتیسازی کشور ادامه دارد

دستور ویژه معاون اول رییسجمهور برای صدرا
یک منبع آگاه از دستور ویژه معاون اول رییسجمهور
برای حل ش��رایط بحرانی شرکت صدرا خبر داد و
گفت :این دس��تور در پی بررسی مسایل شرکت از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گزارش کاری
آن به معاون اول رییسجمهور صادر شده است.
ب��ه گزارش مارین نی��وز ،در این گ��زارش ابهامات
و ای��رادات روند واگ��ذاری صدرا از س��وی قرارگاه
خاتماالنبیاء بررس��ی و به فقدان سابقه کار دریایی
در تیم مدیریتی جدید صدرا (علیرغم سوابق مثبت
پیمانکاری در بخشهای عمرانی) اشاره شده است.
در ای��ن گزارش همچنین از مالک صدرا خواس��ته
یها
شده تا منابع آوردهای را برای رفع بخشی از بده 
و مشکالت مالی ش��رکت تأمین کند تا در عوض،
دولت موضوع اس��تمهال بدهیها را پیگیری کند
که ظاه��را مالک صدرا این پیش��نهاد را نپذیرفته
است .گفته میشود اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رییسجمهوری ،فرد مشخصی را مسؤول پیگیری
مسایل صدرا و اجرای دستور ویژه خود کرده است.
دولتمردانهوشیارباشند

از سوی دیگر ،یک کارشناس صنایع دریایی با اشاره
به انتشار خبر واگذاری ساخت سکوهای اقماری فاز
 17و  18پارس جنوبی از صدرا به ش��رکت سپانیر
(وابسته به قرارگاه خاتم) گفت :دولتمردان باید در
قبال الیههای پنهان این تحرکات هوشیار باشند.
این کارشناس در گفتوگو با خبرنگار مارین نیوز،
وضعیت ش��رکت صدرا طی یک س��ال گذشته را
ب��ه «بازی موش و گربه بین مالکان قبلی و کنونی
شرکت» توصیف کرد و افزود :ورود سپانیر به موضوع
ساخت سکوها ،سناریوی تازهای است که برای کسب
منافع به اجرا درآمده است.
وی درباره این سناریو توضیح داد :اقدام اخیر مدیریت
صدرا ،نوعی وقت کش��ی است تا در ادامه بار دیگر
طرح انتقال سکوها به خارج از سر گرفته شود.
این منبع مطلع در شرکت صدرا در توضیح دالیل
این تحلیل از اظهارات اخیر مالک صدرا خبر داد و
گفت :وی در یکی از جلس��ات داخلی شرکت این
مطلب را عنوان کرده که حتی اگر شمش��یر هم از
آسمان بیاید ،سکوها را به خارج خواهم برد!
وی افزود :عالوه ب��ر این ،صدرا میتواند بابت خلع
ید و واگذاری کار به س��پانیر  7درصد از کل پروژه
را دریافت کند که رقم باالیی است .از طرف دیگر،
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سپانیر هم با حضور در این پروژه این پیام را به دولت
میدهد که بدون قرارگاه کاری پیش نمیرود.
به گفته این منبع ،فرمان��ده قرارگاه خاتم در ویدئو
کنفرانسی با مدیران صدرا اعالم کرده که جهانگیری
نفر ویژهای را ب��رای حل بحران صدرا تعیین کرده
قول حل مسایل را داده است .این کارشناس صنایع
دریایی تصریح کرد :آقای جهانگیری و دولتمردان اگر
برنامهای برای صدرا دارند؛ قبل از هر چیز این شرکت
را تعیین تکلیف کنند که واقعا خصوصی است و یا
همچنان در اختیار قرارگاه یا دولت قرار دارد؟

میش��ود این سکوها در س��ال  94تحویل کارفرما
ش��ود .با بهرهبرداری از ف��از  13روزانه  50میلیون
مترمکعب گاز طبیعی 77،هزار بشکه میعانات گازی
و  400تن گوگرد تولید میشود.
چوبدار با تأکید بر اینکه «مش��کالت و چالشهای
شرکت صدرا در زمینه واگذاری مالکیت این شرکت
همچنان پا برجا است» ،گفت :با تدبیر هیأت مدیره
این شرکت تالش میکند پروژه های ملی و حیاتی
در دست اجرا همچون ،فازهای در حال توسعه پارس
جنوبی تحت تأثیر این مشکالت قرار نگیرد.

حرفهای چوبدار درباره سکوهای جنجالی

سپانیر سکوهای صدرا را تکمیل میکند

این در حالی است که با گذشت حدود یک ماه از اوج
گیری جنجالها و انتشار اخبار مختلف درباره انتقال
سکوهای اقماری فازهای  17و  18پارس جنوبی از
یارد صدرای بوشهر به امارات ،رییس هیأت مدیره
صدرا دراینباره سخن گفت.
قباد چوبدار که از زمان احراز مس��ؤولیت ریاس��ت
هیأت مدیره صدرا صرفا با س��ایت رس��می وزارت
نفت (ش��انا) گفتوگو میکن��د؛ یازدهم خردادماه
در تازهترین مصاحبهاش از پیش��رفت  65درصدی
س��اخت سکوهای اقماری فازهای  17و  18میدان
گازی پارس جنوبی خبر داده است.
وی ب��دون آنکه درب��اره تالشهایش جهت انتقال
این سکوها به امارات و نهایتا واگذاری ساخت آنها
به کنسرسیومی با شرکت سپانیر (وابسته به قرارگاه
خاتم) توضیح دهد؛ اعالم کرده که :بر اساس برنامه
ریزی انجام شده دو س��کوی اقماری فاز  17و 18
پارس جنوبی باید تیرماه سال  94به اتمام برسد.
چوبدار در این گفتوگو همچنین اعالم کرد :ساخت
چهار س��کوی فاز  13میدان گازی پارس جنوبی با
 70درصد پیشرفت توسط شرکت صدرا در دست
ساخت است.
رئیس هیأت مدیره شرکت صدرا با اشاره به دستور
وی��ژه بیژن نامدار زنگنه ،وزی��ر نفت ،مبنی بر رفع
مش��کالت و موان��ع تأمین کاال در پ��ارس جنوبی
تصریح کرد :با استناد به این دستور تا کنون بسیاری
از کاالها و تجهیزات این ش��رکت بدون بروکراسی
اداری از گمرک خارج و در روند تزریق منابع مالی به
پروژه ها شتاب ایجاد شده است .قباد چوبدار با بیان
اینکه «بسیاری از تجهیزات سکوهای فاز  13پارس
جنوبی در حال ورود به ایران اس��ت» ،گفت :تالش

این در حالی اس��ت که در پی توقف اقدام مدیریت
ش��رکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) برای انتقال
سکوهای در دست س��اخت این شرکت به امارات،
اخبار دریافتی از اجرای پروژه توس��ط شرکت تابعه
قرارگاه خاتم حکایت دارد .یک منبع آگاه در شرکت
صدرا دراینباره گفت :انتقال سکوهای اقماری فاز 17
و  18پارس جنوبی که قرار بود برای تکمیل و تحویل
نهایی به یک یارد اماراتی ،با واکنش جامعه دریایی
و اقدام ش��ورای تأمین متوقف شد؛ اما در این مدت
اقدام خاصی روی سکوها انجام نگرفته است .به گفته
این منبع ،سکوها در حال حاضر از بارج پیاده شده و
در جزیره صنعتی بوشهر جادهی شدهاند.وی درعین
حال از جلسات متعدد مدیران شرکت صدرا خبر داد
و گفت :طبق اطالعات واصله ،کار تکمیل این سکوها
در قالب کنسرسیومی به شرکت نفت و گاز سپانیر
(متعلق به قرارگاه خاتم) واگذار شده است .طبق این
توافق ،س��پانیر بعنوان پیمانکار سکوها را در محل
جزیره صنعتی صدرا در بوشهر تکمیل خواهد کرد و
درصدی هم به مدیریت صدرا پرداخت میشود .این
منبع درباره فضای موجود در شرکت صدرا نیز گفت:
رکود پروژهها و فعالیتها ادامه دارد و نگرانی در بین
کارگران و پرسنل همچنان وجود دارد؛ گرچه منتفی
ش��دن انتقال سکوها به امارات و باقی ماندن کار در
بوشهر ،گام مثبتی محسوب میشود.
تش�کر کارگران صدرای بوش�هر از مس�ؤوالن
استان و رسانهها

جمعی از کارگران شرکت صدرای بوشهر با انتشار
اطالعیهای از پیگیریهای مس��ؤوالن این استان و
رسانهها درباره مسایل این شرکت تشکر کردند.

Marine Engineering
در این اطالعیه آمده است :بیشک در همه اعصار
کمتر کسانی بودند که متوجه پینه دستان کارگران
زحمتکش باشند و نیز کمتر کسی منکر این است
که آنچه باعث پیشرفت و تعالی این مرز و بوم شده
و آنچه را که به چشم تولید نظارهگر آنیم ،در آنجا
رد پای کارگری زحمتکش نباشد.اما دریغ که در
کش��اکش و سرعت چرخههای صنعت دنیا چند
سالی است که کارگران زحمتکش و آفتاب سوخته
شرکت صدرا از بالتکلیفی و اقدامات مالکان خود و
همچنین شایعات پیرامون خود که بعضا به واقعیت
تبدیل میگردد ،صبحگاه و شامگاه رنج میبرند.
اکنون که خوشبختانه نماینده محترم ولی فقیه،
استاندار کوشا و دوست داشتنی ،نمایندگان محترم
مجلس ،شورای تأمین استان ،رسانههای خبری
(سایت خبری تابناک ،مارین نیوز ،خلیج فارس)
و انجمن مهندسی دریایی ایران طی مدت اخیر با
درک این واقعیت حرکتهای خوب و نویدبخشی را
آغاز کردهاند؛ جان تازهای گرفتهایم .این اقدامات به
مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
شایسته تشکر و قدردانی است.ما کارگران شرکت
صدرا ضمن اظهار خدا قوت و تقدیم صمیمانهترین
س��پاس به محضر این عزیزان ،از آنها میخواهیم
حرکت آغاز ش��ده را با قدرت و جدیت ادامه داده
و در جهت ش��کوفایی و بالندگی صدرا و اس��تان
زرخیزمان بیش از پیش کوش��ا باشید.امیدواریم
شرکت صدرا در مسیر تعالی قرار گیرد و به دست
مدیران شایس��ته و متخصص بومی همچنان با
قدرت پیش رود و با عنایت خداوند متعال شاهد
ارتق��ای روزافزون این مجموعه در س��طح ملی و
بینالمللیباشیم.
مکاتبه چوبدار با خبره برای واگذاری صدرا؟

در پی اعالم آمادگی مدیران قدیمی شرکت صنعتی
دریای��ی ایران (صدرا) ب��رای در اختیار گرفتن این
شرکت ،شنیدهها از دست به کار شدن رییس هیأت
مدیره صدرا در این زمینه حکایت دارد .در این زمینه،
شنیدهها از مکاتبه قباد چوبدار ،رییس هیدت مدیره
صدرا ،با جلیل خبره ،مدیرعامل اسبق این شرکت،
حکایت دارد .ظاهرا در ای��ن نامه ،چوبدار آمادگی
خود برای مذاکره درباره انتقال مالکیت صدرا را به
خبره اعالم کرده است .گفتنی است ،قاسم گلنژاد،
مدیرعامل شرکت سپهر رزموند و مدیر یارد نکای
صدرا در دهه  ،70در سمینار بررسی سیاستهای
دولت در صنایع فراساحل اعالم کرده بود :مدیران
قدیمی ش��رکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در
صورت شفاف شدن وضعیت این شرکت ،آمادگی
دارند آن را بار دیگر در اختیار بگیرند.

عرشه سکوهای پارس جنوبی در صف نصب
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مدیر این پروژه همچنین با تأكید بر مقوله ساخت داخل در پروژه فاز  12و بومیسازی ساخت تجهیزات آن
نیز گفت :از نظر ریالی نزدیك به  40درصد از ساخت تجهیزات این پروژه از سوی سازندگان و پیمانكاران
داخلی انجام گرفته است .گفتنی است ،نیروی انسانی به كار رفته در بخش فراساحل فاز ( 12تعهد شركت
تأسیس��ات دریایی) بالغ بر  7میلیون و  101هزار نفر س��اعت است كه  2635000كل نفر ساعت آن به
ساخت سازه اختصاص دارد.
سکوی فاز  15پارس جنوبی بارگیری شد

عملیات بارگیری س��کوی فاز  15پارس جنوبی نیز  18خردادماه در بندرعباس انجام ش��د .در این روز،
عملیات بارگیری سکوی سرچاهی فاز  15پارس جنوبی از مجتمع صنعتی دریایی ولیعصر (عج) صنایع
فراساحل (صف) در بندرعباس بر روی بارج حامل سکو به پایان رسید .بنابراعالم شرکت صف ،عملیات
نصب این سکوی  2800تنی بر روی جکت فاز 15بزودی درمنطقه پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس
به انجام خواهد رسید .این دومین سکوی طرح توسعه فازهای  15و  16پارس جنوبی است که پس از پایان
مراحل بارگیری ،توسط کشتی نصاب در موقعیت چاههای حفاری شده این بخش از میدان مشترک پارس
جنوبی استقرار خواهد یافت تا پس از اجرای مراحل پیش راهاندازی ،عملیات رسمی خود را برای تولید از
این بلوک گازی آغاز کند.
سکوی فاز  15را  30درصد ارزانتر از خارجیها ساختیم

مدیرکارخانه صف در بندرعباس با اشاره به بارگیری سکوی فاز  15پارس جنوبی گفت :هزینه تمام شده
ساخت این سکو و سایر متعلقات مربوط از جمله پایه سکو  240میلیون دالر است و این رقم  30درصد
کمتر از پیشنهادهای خارجی برای اجرای این طرح است .حیدر فرهنگ دوست ادامه داد :با نصب و راه
اندازی این سکو در فاز  15پارس جنوبی روزانه 25میلیون مترمکعب گاز به ارزش  10تا15میلیون دالر
تولید و به پاالیشگاه گاز عسلویه انتقال داده میشود .وی با بیان اینکه «کار راه اندازی روی دریا و نصب این
سکو پنج ماه به طول میانجامد» ،گفت :با توجه به برنامهریزیهای بعمل آمده این سکو پس از تستهای
الزم اوایل آذرماه امسال تحویل کارفرما میشود .مدیراین پروژه گفت :برای اولین بار در ساخت سکوی گازی
فاز  15بطور صد درصد از وجود متخصصان جوان ایرانی در بخشهای کنترلی ،برنامه نویسی ،مکانیکال و
برق ابزار دقیق استفاده کردیم طوری که میتوان ادعا کرد فاز  15پارس جنوبی کامال ایرانی است .فرهنگ
دوست افزود :شرکتهای سازنده خارجی با بهانه تحریمها از ارائه خدمات پس از فروش شامل راهاندازی و
تجهیز خودداری کرده و یا قیمت بسیار باالیی را اعالم کردند .مدیرکارخانه صف بندرعباس اظهار داشت:
با سرمایهگذاریهای صورت گرفته از مرحله تهیه نقشه تا ساخت سکو شامل طراحی جزئیات ،مهندسی
ساخت و حتی خرید لوازم و تجهیزات بوسیله متخصصان و نخبگان ایرانی انجام شد .وی از اعتماد به نفس
ایجاد شده در مدیران عالی وزارت نفت مبنی بر واگذاری کارهای حساس به متخصصان جوان ایرانی بعنوان
بزرگ ترین دستاورد ساخت سکوی گازی فاز 15پارس جنوبی نام برد و گفت :ادامه کار بسته به حمایت
مدیران این وزارتخانه دارد .اجرای چنین طرحهایی ضمن ایجاد اشتغال و بکارگیری کارشناسان داخلی
وابستگی این صنعت را نیز به خارج برطرف میکند.

نصب سکوی 2800تنی فاز  16پارس جنوبی

حمید رضائیان اصل ،مدیرعامل مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) ،همچنین با اشاره
به نصب سکوی 2800تنی فاز  16پارس جنوبی پس از انجام مراحل موفقیت آمیز ساخت و اجرای آن
در یارد فراساحلی این شرکت ،گفت :هزینه ساخت این سکو بعنوان بزرگترین سکوی گازی کشور 240
میلیون دالر بود که  25درصد ارزانتر از مشابه خارجی آن است .به گفته وی ،عملیات ساخت سکوی اصلی
فاز  16پارس جنوبی از سال  89آغاز و اکنون در موقعیت عملیاتی میدان مشترک در آبهای خلیج فارس
نصب شده است .مدیرعامل ایزوایکو افزود :در مراحل ساخت و اجرای این سازه بزرگ فراتر از  ٣٨هزار قطر
اینچ عملیات لوله کشی صنعتی ( ٥٠، )PIPINGکیلومتر کابل کشی برق و ابزار دقیق و نصب بسیاری از
تجهیزات پیشرفته انجام شده است .مراحل ساخت تجهیزات و تأسیسات دریایی فازهای  ١٦پارس جنوبی
اواخر سال  ١٣٨٥در قالب قراردادی به شرکت ایزوایکو واگذار شده بود.
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غالمرضا منوچهری با انتقاد از روند مالی و اجرایی مدیریت جدید شرکت اعالم کرد:

استراتژیجدیدتأسیساتدریاییدرپروژههایفراساحل

مدیرعامل شرکت مهندس��ی و ساخت تأسیسات برای فاینانس افق روشنی وجود ندارد

دریایی ایران از برنامه خود برای اصالح ساختار این
خبر داد و گفت :از طریق اصالح س��اختار ،تنظیم
رابطه با شرکتهای تابعه ،آموزش و جذب نیروهای
متخصص میتوان آینده شرکت  IOECرا تضمین
کرد .غالمرضا منوچهری افزود :استراتژی بعدی این
شرکت فراساحلی حفظ سهم  IOECدر بازار داخلی و
گشایش بازار خارجی است .برهمین اساس مجموعه
شناورهای شرکت براس��اس اولویتی که پروژههای
پارس جنوبی دارد؛ ابتدا در این پروژهها به کارگرفته
میشود و بعد از آن بازاریابی برای شناورها به خارج
از مرزهای ایران منتقل میشود.
منوچهری با اش��اره به اینک��ه «اجرای فعالیتهای
فراساحلی ش��رکت که همان ساخت سکو ،حمل
و نصب س��ازههای دریایی و خطوط لوله دریایی را
شامل میشود ،همچنان بعنوان استراتژی مرکزی
کسب و کار ش��رکت مدنظر اس��ت» ،افزود :ایجاد
یک محیط حرفهای ،سالم و بدون تبعیض به همراه
امنیت شغلی برای کارکنان و سالمت حرفهای آنان
از دیگر راهبردهای اساس��ی این شرکت فراساحلی
بهش��مار میرود .این شرکت در نظر دارد همسو با
راهبرد اصلی کشور که همان مقوله پراهمیت اقتصاد
مقاومتی است ،گامهای جدی بردارد.
آغاز فعالیت برون مرزی بعد از پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی درباره حضور

منوچهری درباره تأمین مالی پروژههای صنعت نفت
از محل فاینانس خارجی گفت :جدا از خرید شناورها
که منابع آنها نیز از سوی شرکت نفت تأمین شده
است ،طبیعتا در شرایط کنونی برای تأمین مالی از
منابع اروپایی کاری پیش نمیرود .شاید هم اکنون
در افق نزدیک ،صندوق توسعه ملی بتواند در مقایسه
با دیگر منابع در برخی موارد محل اتکای ما باش��د.
بنابراین ،برای فاینانس افق روشنی در شرایط کنونی
وجود ن��دارد .گرچه پروژههایی که در دس��ت اجرا
داریم بهصورت پروژههای  EPCاست؛ به این مفهوم
که تعهد تامین مالی پروژههای شرکت مهندسی و
ساخت تأسیس��ات دریایی ایران که درحال حاضر
حدود  ٧میلیارد دالر است ،برعهده کارفرما قرار دارد.
اختصاص اعتب��ارات پروژهها به برخی فعالیتهای
غیرپروژهای مانند تأمین دکل حفاری یا شناور ،در
حال حاضر شرکت را با بحران نقدینگی روبرو کرده
اس��ت .برای برونرفت از این چالشها نیز جلساتی
با کارفرما ،ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و
گاز پارس در حضور وزیر نفت برگزار ش��ده که این
جلسات استمرار مییابد .مقرر شده راهکارهایی پیدا
شود تا بتوانیم باری را که بسیاری از پروژههای ما را
تحت تأثیر ق��رار داده ،برداریم؛ راهکاری که موجب
ش��ود ش��رکت چابکتر حرکت کند و به تعهدات
قراردادیمان عمل کنیم.

این ش��رکت در پروژههای برونم��رزی هم گفت :دو دکل دریایی آماده تحویل شد

همانطور که پیش از این مطرح ش��د ،عالق ه داریم
در خصوص گرفتن کار برای شناورهایمان وارد بازار
منطقه شویم .بهعبارت دیگر به محض اینکه فعالیت
شرکت در پروژههای پارسجنوبی کاهش یابد ،باید
این ظرفیت را داشته باشیم که بتوانیم حضورمان را
در پروژههای برونمرزی افزایش دهیم.
وی افزود :البته ش��دت یا کاهش تحریمها میتواند
ب��ر روی فعالیت ما اثرگذار باش��د .معتقدم حضور
ت دریایی که از تنوع
شرکتهای زیرمجموعه تأسیسا 
ت آنها در خارج از
کاری برخوردارن��د در حوزه فعالی 
کش��ور ،حائز اهمیت است .این شرکتها باید برای
گرفتن کار در کشورهایی مانند عراق تالش کنند،
زیرا در آنجا یک میدان کاری وسیع وجود دارد و ما
باید سهمی در این طیف بزرگ کاری داشته باشیم.
به هرحال اولویت نخست ما در سالهای آتی حتما
بازار داخلی خواهد بود.
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مدیرعامل شرکت مهندس��ی و ساخت تأسیسات
دریایی ایران همچنین از آماده تحویل بودن دو دکل
از مجموع  10دکل حفاری س��فارش داده شده این
شرکت به خارج خبر داد .منوچهری از وجود  ٥دکل
حفاری شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی
در گمرک ایران خبر داد .وی گفت :سرنوش��ت این
دکلها در گروه تصمیمگیری و تأمین منابع مالی
اس��ت ،از طرف دیگ��ر دو دکل از مجموع  ١٠دکل
حفاری دریای س��فارش داده شده هم اکنون آماده
تحویل بوده و در صورت تأمین منابع مالی وارد ایران
خواهد شد.
منوچهری در مورد سیاس��ت ش��رکت مهندسی و
ساخت تأسیس��ات دریایی در خصوص حمایت از
سازندگان داخلی به خصوص شرکتهای لولهساز
نیز گفت :مسؤوالن قبلی این شرکت تاکنون آنقدر
از خ��ارج لوله وارد کردهاند که این ش��رکت تا چند

سال آینده برای پروژههای خود با کمبود لوله مواجه
نیست؛ اما با این وجود ،در صورت نیاز به لولههای گاز
ترش به طور حتم از توانمندی شرکتهای داخلی
مانند سدید ،لوله سازی اهواز و صفا استفاده خواهیم
کرد.
س�کوهای سفارش�ی  18م�اه دیگ�ر از خارج
میرسند!

مدیرعامل شرکت مهندس��ی و ساخت تأسیسات
دریای��ی همچنین اع�لام کرد :تالش میش��ود با
پرداخت منظم پیش پرداخت و هزینه س��اخت دو
سکوی میدان نفتی فروزان توسعه این میدان شتاب
بگیرد .منوچهری افزود :تالش میش��ود دو سکوی
 ٦٥٠٠تن��ی و  ٢٥٠٠تنی میدان مش��ترک نفتی
فروزان تا  ١٨ماه آینده وارد ایران ش��ود .منوچهری
با بیان اینکه «توسعه میدان مشترک نفتی فروزان
به دلیل نبود منابع مالی کافی مدت طوالنی متوقف
بوده است» ،گفت :هم اکنون در شرکت مهندسی
و س��اخت صنایع دریایی ایران به دنبال راهکارهای
الزم برای تأمین منابع مالی برای این پروژه هستیم.
وی با اشاره به قرارداد ساخت دو عرشه  ٦٥٠٠تنی
و  ٢٥٠٠تنی و دیگر متعلقات آن برای میدان نفتی
فروزان بین ش��رکت مهندسی و ساخت تأسیسات
دریایی و ش��رکت نفت فالت قاره گفت :ش��رکت
تأسیس��ات دریایی برای شتاب بخشیدن در اجرای
این پروژه ،س��اخت عرشههای این میدان را به یک
شرکت خارجی سپرده است.

تشکیل ستاد دریا در معاونت علمی ریاست جمهوری
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی از
اواخر سال گذشته و به ریاست دکتر محمدسعید
سیف بعنوان یکی از  14ستاد زیرمجموعه معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری آغاز به کار کرده؛
در هفته های اخیر جلساتی را با متخصصان و فعاالن
دریایی کشور در دستور کار خود قرار داده است.
دراولیننشست،استاداندانشگاهواعضایهیأتهای
علمی دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی
کشور حضور داشتند .دومین نشست نیز با حضور
نمایندگان انجمنها و تشکلهای تخصصی دریایی
کشور برگزار شد و نشست سوم هم با دانشجویان
رشته های دریایی تشکیل شد.
در نشست تشکل های دریایی ،رؤسا و دبیران انجمن
مهندس��ی دریایی ایران ،انجمن صنفی سازندگان
شناور ،تجهیزات و سازه های دریایی ایران ،اتحادیه
مالکان کش��تی ایران ،انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته ،انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری
ایران ،انجمن علوم و فنون دریایی ،انجمن توس��عه
دریامحور ،انجمن مهندسی س��واحل و سازههای

دریایی ایران و انجمن علمی پژوهشی دریایی حضور
داش��تند و دیدگاهها و نظرات خود را در حوزههای
علمی ،پژوهش��ی ،صنعتی و خدمات دریایی ارائه
کردند.
س�ند مل�ی توس�عه دریایی کش�ور در مس�یر
تصویبنهاییاست

دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی در این نشست گفت :این ستاد بعنوان یکی
از  14س��تاد فعال در معاونت علمی و فناوری نهاد
ریاس��ت جمهوری میکوشد زمینه را برای حضور
فعال تر ش��رکتهای دانش بنیان فع��ال در حوزه
دریایی کشور بیش از گذشته فراهم کند.
دکتر محمد س��عید س��یف افزود :تالش داریم با
برگزاری نشستهای تخصصی با فعاالن این بخش،
هم افزایی الزم برای بهبود فعالیت شرکتهای دانش
بنیان در حوزه علوم دریایی را فراهم کنیم و در این
راستا از هر ایده جدید استقبال میکنیم.
وی تعیین سیاس��تهای حمایت��ی و نیز افزایش

کارایی و بهرهوری تش��کلها و شرکتهای دانش
بنیان را نیازمند مشارکت و همراهی دست اندرکاران
این حوزه دانس��ت و گفت :صنعت دریایی از جمله
بخشهای استراتژیک و حس��اس کشور به شمار
میرود که میبایست با ایجاد وحدت رویه در میان
بخشهای مختلف فعال در این حوزه ،توجه و نگاه
مسئوالن را به موضوع صنایع دریایی و لزوم حمایت
از آن جلب کرد.
سیف پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و ارایه
تسهیالت و امکانات الزم به این شرکتها در حوزه
دریایی را از جمله وظایف و مس��ؤولیتهای ستاد
توس��عه فناوری و شرکتهای دانش بنیان دریایی
دانست و اضافه کرد :پرداخت تسهیالت بانکی با نرخ
سود پایین و تامین بودجههای پژوهشی در حوزه
فعالیتهای دانش بنیان از اقداماتی است که در این
ستاد به انجام خواهد رسید و نگاه صرفا صنعتی به
فعالیتهای مربوط به دریا نخواهیم داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «بسیاری از موضوعات
شرکتهای دانش بنیاد در حوزه دریا ،بکر و دست

نخورده باقی مانده است» ،گفت :با وجود بکر بودن
این رویدادها ،فعالیت ش��رکتهای دانش بنیان در
کشور دارای سابقه است که تالش میشود در قالب
سند ملی توس��عه صنایع دریایی کشور فعالیتها
ساماندهی و به این بخش هدایت شود.
دبیر س��تاد فناوری و صنای��ع دانش بنیان دریایی
در ادامه با اش��اره به اینکه «بر اساس ابالغ شورای
شورایعالی انقالب فرهنگی ،تدوین سند ملی توسعه
دریایی کش��ور از تیرماه سال گذشته و با همکاری
متخصص��ان و کارشناس��ان تهیه ش��ده اس��ت»،
گفت :پیش نویس این س��ند برای تصویب نهایی
به ش��ورایعالی انقالب فرهنگی ارسال شده است و
ضرورت دارد ،تش��کلها با مطالعه این پیشنویس
نس��بت به ارایه نظرات اصالحی خود اقدام کنند تا
پس از تصویب ،زمینه برای اجرای آن از سوی بخش
خصوصی فراهم شود.
س��یف تصویب و اجرای این سند را منجر به تعهد
دولت و مجلس در حمایت از شرکتهای دانش بنیان
در این بخش عنوان کرد و افزود :همه دستگاهها و
وزارتخانهها در کشور میبایست برنامههای اجرایی و
عملیاتی خود را در قالب سند و در چارچوب اسناد
ملی تدوین و ارایه کنند که بر این اساس ،با توجه به
وجود مرز وسیع دریایی و موقعیت جغرافیایی کشور
این س��ند تدوین و برای تصویب به مراجع مربوطه
ارسال شده است.
وی اظهار داش��ت :برای تدوین س��ند ملی توسعه
دریایی کشور ،اس��ناد  12کشور مورد مطالعه قرار
گرفته و نس��بت به تطبیق آنها اق��دام و در نتیجه
رویکردهای ارزنده ای در برنامه توسعه دریایی کشور
پیش بینی شده است.
به گفته س��یف ،اجرایی ش��دن این سند میتواند
هدفگذاریه��ای دقیق و مش��خصی را برای آینده
فعالیت در این حوزه برای فعاالن این بخش ترسیم و
زمینه را برای افزایش بهره وری در آنان فراهم کند.
این اس��تاد دانشگاه ،ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانش بنیان دریایی از جمله  14س��تاد ایجاد شده
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است
که میکوش��د بعنوان رابط بین بخش خصوصی و
دولت ،نظرات دستاندرکاران غیردولتی را دریافت و
با جمعآوری آن ،برای این نظرات گردش کار ایجاد
کند.
دبیرستادتوسعهفناوریوصنایعدانشبنیاندریایی
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود:
بخش خصوصی مش��کالت خاص خود را دارد اما،
رویکرد و نگاه دولت بر این است که از شرکتهای
خصوصی دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کند که
نباید این حمایتها و پشتیبانیها را به منزله ورود
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دولت به تش��کلهای انجمنهای بخش خصوصی
تعبیرکرد.
در این نشس��ت ،ایجاد خبرگ��زاری دریایی ،اطالع
رس��انی از کارکردها و فعالیتهای صورت گرفته از
س��وی شرکتها و انجمنهای تابعه به دیگر اعضا،
جلوگیری از موازی کاری ،ایج��اد وزارت دریاداری
برای یکپارچه سازی تصمیمها و فعالیتها ،تدوین
شاخصهایکاری ،مشخصکردنوضعیتگذشته،
حال و ترسیم چشم اندازی برای آینده فعالیتها،
بررس��ی دقیق توانمندیه��ا و ظرفیتهای خالی
در ش��رکتهای فع��ال در این بخش و نیز فعالیت
بیش��تر ش��ورایعالی صنایع دریایی کشور از جمله
پیشنهادهای ارایه شده از سوی شرکتکنندگان در
این نشست بود.
جمعآوری نخستین اطلس دریایی ایران توسط
دانشجویان

در نشس��ت هماندیش��ی ستاد توس��عه فناوری و
صنایع دانشبنی��ان دریایی با دانش��جویان حوزه
علوم و مهندسی دریا مقرری شد دانشجویان برای
جمعآوری نخستین اطلس دریایی ایران و کتابچه
اطالعات مربوط به کش��تیهای س��اخته شده در
کشور اقدام کنند.
ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی
معاونت علمی ،نخستین نشست با دانشجویان این
حوزه را تحت عنوان «هماندیشی با دانشجویان حوزه
علوم و مهندسی دریا» برگزار کرد.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در این جلسه با اشاره به نقش پررنگ دانشجویان در
توسعه فناوری در کشور ،گفت :ما با وجود همکاری

با چند کمیته تخصصی ،نخستین نشست خود را با
دانشجویان برگزار کردیم تا نشان دهیم از ایدههای
نو استقبال میکنیم .همچنین ما در این ستاد سعی
داریم به جای اینکه تنها به صحبت کردن بپردازیم،
عملکنیم.
محمدسعید س��یف افزود :همان طور که برخالف
انتظار بس��یاری ،سند ملی توسعه دریایی کشور را
ط��ی نزدیک به 3ماه با کمترین ای��راد جمعآوری
کردیم ،حاال نیز برای اینکه این جلس��ه با خروجی
هم��راه باش��د و از طرفی هنوز اطالع��ات مدون و
مکتوبی از کشتیهای ساخته شده در کشور وجود
ندارد ،شما نسبت به این کار ،اقدام کنید.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به
دانشجویان قول همکاری ستاد با انجمن دانشجویان
این حوزه در زمینههای پژوهشی ،تبلیغی و ترویجی
را داد و از برگزاری همایشها ،جشنوارهها و مسابقات
توسط کمیته دانشجویی اعالم حمایت کرد.
سیف در پایان با اشاره به تعداد اندک فارغالتحصیالن
این رشته ،نیروهای انسانی متخصص در این حوزه را
اندک دانست و عنوان کرد :ایجاد شبکه آزمایشگاهی،
یکی از برنامههای ستاد است تا دانشجویان بتوانند
از امکانات سختافزاری و رفاهی دیگر دانشگاههای
کشور استفاده کنند.
در بخ��ش دیگ��ری از این نشس��ت مقرر ش��د با
حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
دانشجویان برای جمعآوری نخستین اطلس دریایی
ایران و کتابچه اطالعات مربوط بهکشتیهای ساخته
شده در کشور اقدام کنند.

Marine Engineering

با استقبال از تشکیل ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی عنوان شد:

پیشنهادهایاستاداندانشگاهبرایتوسعهدریایی
تشکیل ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان ارتباط نزدیک با ستادهای دیگر
دریاییدرمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،
بااستقبالاستاداندانشگاهوپژوهشگرانفعالدر
این حوزه مواجه شده است .در نشستی که اخیرا
در محل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
با حضور رییس س�تاد توس�عه فن�اوری و صنایع
دانش بنیان دریایی برگزار شد؛ استادان دانشگاه
با اس�تقبال از تش�کیل این س�تاد ،انتظ�ارات و
دیدگاههای خود را بیان کردند.
توجه به ابعاد صنعتی

دکتر علیاکبر آقاکوچک ،استاد دانشکده عمران
دانش��گاه تربیت م��درس ،با ابراز خوش��نودی از
تش��کیل این س��تاد گفت :نگاه س��تاد تنها نگاه
آکادمیک و دانشجویی نباشد ،بلکه بعد صنعتی،
دفاعی ،علمی ،بحث تجهیزات ،صنایع فراساحل
(بوی��ژه در دریای خ��زر) در فعالیتهای آن دیده
ش��ود .وی افزود :در شناس��ایی اولیه مس��ائل و
مشکالت ،باید همزمان دید علمی و صنعتی داشته
باشیم؛ همچون صنایع نانو که در بعد صنعتی آن
برنامههای صنعتی راه افتاد است.
نگاه خاص به دانشگاههای ساحلی

دکت��ر وحی��د چگین��ی ،رییس پژوهش��گاه ملی
اقیانوسشناسی و علوم جوی ،نیز با تأکید بر اینکه
«در صنایع دریایی دید همه جانبه وجود داش��ته
باش��د و به بحثهای غیر از صنایع کشتی سازی و
فراساحل نیز پرداخته شود» ،گفت :در فعالیتهای
ستاد ،باید مشارکت همه دانشگاههای دریایی وجود
داش��ته باش��د و نگاه خاصتر نیز به دانشگاههای
ساحلیباشد.
پیشنهادی از سال  87که به ثمر رسید

دکتر حمید علیزاده الهیجانی ،رییس پژوهشکده
علوم دریایی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم
جوی ،نیز گفت :تش��کیل این ستاد مبارک است
چراکه از س��ال  87تش��کیل این ستاد به معاونت
پیش��نهاد داده ش��ده بود .وی اف��زود :موضوعات
فعالیت س��تاد بصورت کلی در حوزه دریایی دیده
شود و مباحثی مانند صید صنعتی ،شیالت ،تولید
فرآوردههای دارویی ،غذایی ،اقیانوسی ،مطالعاتی و . .
 .مورد توجه قرار گیرد.

دکتر امین بهزادمهر ،رییس دانشگاه علوم دریایی و
دریانوردی چابهار ،نیز خواستار تدوین اهداف کوتاه
مدت و بلندمدت از س��وی ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانش بنی��ان دریایی و ارتباط نزدیک آن با
ستادهای دیگر ،مطالعه س��تادهای موفق و حتی
غیرموفق و استفاده از تجربیات آنها شد .وی گفت:
شبکه آزمایشگاهی و استفاده از ظرفیت کل کشور
در این خصوص ،مشارکت همه جانبه در پروژههای
کالن کش��ور ،ارتباط مناسب دانش��گاه و صنعت
تا انجام پروژهها از نیازهای جامعه دریایی کش��ور
محسوبمیشود.

دوره ،انجام پروژههای تحقیقاتی صنعتی همچون
ش��ناور تحقیقاتی پژوهش��گاه اقیانوسی شناسی
میتواند در این فعالیتها مورد توجه قرار گیرد.
دکتر مهدی سعید کیاست ،دیگر استاد این دانشگاه،
نیز گفت :باید با برنامه ریزی مناسب در زمان کوتاه
به یکسری اهداف مشخص برسیم.
حوزه دریا گسترده و مشکالت آن زیاد است

دکتر نوروزمحمد نوری ،اس��تاد دانشکده مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ،نیز در صحبتهای خود بر
نگاه درازمدت به موض��وع دریا تأکید کرد و گفت:
تأثیر شروع فعالیتهای کنونی در آینده مشخص
میش��ود .چرا که حوزه دریا گس��ترده و مشکالت
عدم تداخل با برنامههای دیگر سازمانها
آن نیز زیاد اس��ت و اکثر حوزههای دریایی باتوجه
دکتر عباس نوبختی ،پیشکسوت دریایی و رییس به گستردگی آن رشد کافی نداشتهایم .وی افزود:
انجمن مهندسی دریایی ایران ،نیز با تشکر از تشکیل جایگاه سازمانی این ستاد و کمیتههای تخصصی
س��تاد و به فال نیک گرفتن تشکیل آن ،خواستار زیرمجموعه آن باید مشخص شود.
استفاده ار تجربیات ستادهای دیگر با درنظر گرفتن
شرایط و مسائل خاص دریا شد و گفت :برنامهریزی ایجاد شهرک شرکتهای دانش بنیان دریایی
کلی و هماهنگی بین س��ازمانها و عدم تداخل با دکتر امیرحسین جاوید نیز گفت :تعریفی از ستاد
برنامههای س��ازمانهای کشور و جبران حلقههای توسعه ،اهداف و کل رشتههای دریایی کشور اعم از
بیولوژیک ،فیزیک ،مهندسی سواحل ،حمل و نقل،
مفقوده صنعت دریایی باید مورد توجه باشد.
ش��یالت ،انرژیهای نو و  . . .مش��خص شود .وی با
تعریفنخبگیآسانترشود
تأکید بر همکاری ستاد با کلیه دانشگاههای دریایی
دکتر فرهود آذرسینا ،استاد واحد علوم و تحقیقات کشور افزود :فعالیت شرکتهای دانش بنیان گپ
دانشگاه آزاد ،نیز ضمن تبریک گفت :ارتباط معاونت بین صنعت و دانش��گاه را میپوشاند .به گفته وی،
علم��ی و فناوری ریاس��تجمهوری ب��ا بنیاد ملی اختصاص زمین  75هکتاری پژوهشگاه علوم و فنون
نخبگان تعیین و تعریف نخبگی آس��انتر شود .وی دریایی و ایجاد شهرک دریایی محل مناسبی برای
همچنین بر اس��تفاده از نیروی انسانی مناسب در فعالیت ش��رکتهای دانش بنیان و آزمایشگاههای
طرح و برنامههای دریایی تأکید کرد.
دریایی کشور است.
جایگاه ستاد و معاونت تعریف شود

توجه به حوزه مهندسی سواحل

دکترحمیدزراعتگر،استاددانشکدهمهندسیدریای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،نیز ضمن تبریک تشکیل
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
گفت :قبل از هر چیز ،باید تعریف مشخصی از صنایع
دریایی و دانش بنیان ارائه ش��ود .وی افزود :مراکز
مهم و تأثیرگذاری همچون سازمان صنایع دریایی،
س��ازمان بنادر و دریانوردی و ارگانهای دیگری در
کشور وجود دارد که باید جایگاه ستاد و معاونت و
نسبت آن با مراکز مهم دریایی تبیین و فعالیتهای
آن مشخص شود .زراعتگر ادامه داد :تعریف اهداف سازوکار همکاری با ستاد مشخص شود
کمی در یک دوره مشخص و بررسی آنها در انتهای دکتر حسن صیادی ،از دانشکده مکانیک دانشگاه
دکتر احمد شانهس��اززاده ،اس��تاد دانشکده فنی-
مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ،با تأکید بر جامع
نگری در فعالیتهای س��تاد گفت :در کشور ما به
حوزه مهندسی سواحل دریا کمتر پرداخته شده و
متولی آن س��ازمان بنادر است .وی افزود :توجه به
این موضوع فقط مربوط به دانشگاهها و مراکز علمی
نباشد و بصورت تلفیقی و با حضور نمایندگان مراکز
درگیر صورت گیرد.
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صنعتی شریف ،نیز گفت :باید سازوکار همکاری با ستاد مشخص و
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشخص و تصمیمات و افراد تعریف
شود تا فعالیت ستاد ادامه یابد.
انجام مطالعات مناسب در حوزه دریایی

دکتر روزبه پناهی ،عضو هیأت علمی دانش��کده مهندسی عمران و
محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس ،نیز با اشاره به اینکه «صنایع
دریایی در کش��ورهای پیشرفته و یا درحال توسعه نقش مهمی در
پیشرفت صنعتی کشورهایی چون برزیل ،کره و فلیپین داشته است»،
گفت :حمایت از صنایع دریایی ،تعریف بازار مش��خص و مناسب و
برنامه ریزی برای رس��یدن به آن و انجام مطالعات مناسب در حوزه
دریایی کشور مورد توجه ستاد قرار گیرد.

پیگیریمشکالتآموزشی

دکتر محمدرضا خدمتی ،استاد دانشکده مهندسی دریای دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،هم اظهار داش��ت :تعریف مشخصی از مفاهیمی
چون دانش بنیان ،فناورانه ،نورآورانه و  . . .صورت گیرد و سازماندهی
داخل ستاد و نحوه همکاری با آن تعیین شود .وی افزود :مشکالت
در زمینههای آموزش و همچنین سطح تحصیالت تکمیلی بررسی و
پیگیری شود .همکاریهای فناوری در حوزه دریایی داخل با خارج
کشور مورد توجه قرار گیرد و پروژههای مناسب تعریف شود.
بانک جامع اطالعات دریایی ایجاد شود

دکتر سیدحسین موسوی زادگان ،دیگر استاد این دانشگاه ،نیز گفت:
تعریف مشخصی از صنایع دریایی صورت گیرد و بانک جامع اطالعات
دریایی ایجاد شود.
اجرای برنامههای سند ملی توسعه دریایی کشور

دکترسعیدمظاهری،عضوهیأتعلمیپژوهشگاهملیاقیانوسشناسی
و علوم جوی ،نیز با بیان اینکه «تشکیل ستاد دغدغه سالیان دریاییها
بوده است» ،گفت :در این جهت ،باید با توجه به منافع ملی کار تیمی
و ستادی صورت گیرد.
وی افزود :ایجاد کارگروههای تخصصی و کاربردی ،برنامه ریزی برای
اجرای برنامههای س��ند ملی توس��عه دریایی کشور و اولویت بندی
موارد آن ،اختصاص منابع الزم برای برنامههای سند در راستای ایجاد
اشتغال در سطح کشور ،بررسی بحران اشتغال در سطح کشور ،اقتصاد
در کنار اشتغال ،حمایت مناسب از بخش خصوصی در راستای اجرایی
شدن صنایع دانش بنیان از موضوعاتی است که باید مورد توجه ستاد
باشد.
در پایان این جلسه ،دکتر محمد سعید سیف ،رییس ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ،با تشکر مجدد از حضور اساتید
و اع�لام نقطه نظرات اعالم کرد :حداقل  12مورد کمیته تخصصی
تعریفشده در سند ملی توسعه دریایی کشور در این ستاد تشکیل
خواهد شد.
با توجه به برنامههای اولیه اعالم ش��ده توس��ط دبیرخانه س��تاد ،از
حاضرین خواس��ته ش��د برنامهها ،نظرات و پیش��نهادهای خود را
اعالم کنند تا دبیرخانه ستاد در ادامه با تشکیل جلسات کوچکتر و
تخصصیتر موضوعات را پیگیری کند.
شماره  /114خرداد ماه  1393صفحه18

گفت و گو با دکتر محمد سعید سیف

برنامههایستادفناوری
وصنایعدانشبنیاندریایی
دکتر محمد سعید سیف ،استاد دانشگاه در رشته مهندسی دریا – هیدرودینامیک که
مدرک دکترای خود را از دانشگاه یوکوهامای ژاپن دریافت کرده ،در آخرین روزهای
سال گذشته از سوی معاون علمی و فناوری رییسجمهوری بعنوان دبیر ستاد توسعه
فناوریها و صنایع دریایی این معاونت منصوب ش�د .در پی این انتصاب ،مرکز روابط
عمومی و اطالع رس�انی معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در گفت و گویی با وی
ی و صنایع دانش بنیان دریایی و
به بررس�ی ابعاد مختلف فعالیت ستاد توسعه فناور 
برنامههای پیش روی این ستاد پرداخت که متن آن در پی میآید.
در کشورهای پیشرفته صنعت و اقتصاد بصورت جدی مورد توجه قرار گرفتهاند و
مطالعات ،برنامهریزیها و هماهنگی های بسیار گستردهای برای افزایش بهرهوری و
پیشرفت در آنها صورت میگیرد .با توجه به اینکه توسعه فناوری یک زنجیره گسترده
از بخشها و فعالیتها را ش�امل میشود ،ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی در این زمینه چه نقشی را ایفا میکند؟

مسلما نگرش کارشناس��انه و تخصصی به حوزههای مختلف باعث میشود که مزایا و
توانمندیهای یک کش��ور در هر حوزه بخوبی شناسایی و استراتژیهای مناسب برای
توسعه فناوری و حمایت از صنایع دانش بنیان انجام گیرد .در این راستا الزم است کشور
ما نیز یک برنامه هماهنگ و همه جانبه برای حل مشکالت ،ایجاد فرصتهای شغلی
جدید و دستیابی به دانش فنی و فناوریهای جدید داشته باشد .مسلما این امر از عهده
یک وزارتخانه و یا یک س��ازمان خارج بوده و باید در یک تعامل س��ازنده و با همافزایی
بخشهای ذیربط سیاس��تهای مناسب تدوین ،تصویب و اجرا شوند .در حوزه صنایع
دریایی نیز کشور دچار کمبودها و نیازهای جدی بوده و لذا ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانش بنیان میتواند نقش مؤثری برای همافزایی دستگاههای ذیربط باشد .امیدواریم در
یک همکاری گسترده شاهد تحول و جهش خوبی در فناوریها و صنایع دانش بنیان
دریایی کشور باشیم .گستردگی و تنوع فعالیتهای دریایی کشور و اهمیت استراتژیک
آن ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را دوچندان مینماید.
علیرغم محدودیتها و مش�کالت مالی و اقتصادی کشور ،وضعیت موجود صنایع
دریایی و فناوریهای موجود در این زمینه را چگونه ارزیابی میکنید؟

خوشبختانه طی سالهای پس از انقالب به لحاظ ضرورتها و نیازهای مختلف حضور
کشوردردریاهاوفعالیتهایمرتبطگسترشقابلتوجهیداشتهوهماکنونتوانمندیها

آمادگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برای حمایت از پروژههای دریایی دانش بنیان
مدیر طرحهای کالن ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی این معاونت
را برای حمایت از پروژههای دریایی دانش بنیان اعالم کرد .دکتر رحیمی در جریان بازدید
از اولین کشتی تحقیقاتی اقیانوسپیمای ایران که در بندرعباس در حال ساخت است؛
گفت :اگر شرکتی مثل دانش بنیان و غیره طرحهای سازههای دریایی ،مثل زیردریایی
تفریح��ی در ح��وزه دریا را تعریف کنند ،معاونت علمی و فن��اوری و صندوق نوآوری و
ش��کوفایی میتواند س��ازنده را با اعطای وام برای ساخت پروژه که در اختیار شرکت یا
کارفرما قرار دهد ،حمایت کند .رحیمی افزود :در خصوص بهره وام اگر پروژه توس��عه
فناوری و تکنولوژی مثل زیردریایی تفریحی که در کشور نیست باشد ،پروژه بهره بانکی

Marine Engineering
و امکانات بسیار قابل توجهی در بنادر ،ناوگان حمل و
نقل ،صنایع کشتیسازی ،توسعه میادین نفت و گاز
دریایی ،شیالت ،آموزشها و پژوهشهای تخصصی
و دیگر حوزههای مرتبط بوجود آمده است .بعبارت
دیگر ،کشور توانسته علیرغم محدودیتها و مشکالت
مالی و اقتصادی ،سختافزارها و امکانات خوبی را در
حوزه دریا فراهم آورد که بعضا در سطح منطقه نیز
منحصربه فرد هستند .لذا بستر مناسب برای استفاده
از این امکانات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و توسعه
فناوریه��ای نو و ظرفیتهای جدی��د فراهم آمده
است .بنابراین امیدواریم با همکاریها و تعامل بین
وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط شاهد بهرهبرداری
هوشمندانه و هدفمند از این شرایط باشیم وبتوانیم
جایگاه کش��ور در حوزه فناوریهای دریایی را ارتقاء
ببخشی .م

با وجود ش�رایط مناس�بی که در ح�وزه صنایع
دریایی موجود اس�ت و شما به آن اش�اره کردید،
کشورنتوانستهاستازهمافزاییبخشهایمختلف
دریایی استفاده کرده و رشد متناسب با امکاناتش
را داش�ته باشد این مشکالت را چگونه میبینید و
راهکار مواجهه با آن چیست؟

ب��ا وجود اهمیت بس��یار قابل توجه ح��وزه صنایع
دریایی کش��ور ،متأسفانه یکی از مشکالت گذشته،
جزیرهای بودن رشد در بخشهای مختلف آن بوده
وکش��ور نتوانس��ته از همافزایی بخشهای مختلف
دریایی استفاده و رشد همهجانبه کشور را در حوزه
صنایع دریایی رقم زند .ب��رای مثال در حال حاضر
ب��ا توجه به فعالیتهای گس��ترده محققان مقاالت
علمی دریایی کشور از کشور ترکیه پیشی گرفته و
کش��ور از لحاظ علمی در منطقه مق��ام اول را دارد.
ولی متأسفانه در حوزه فناوری و تبدیل این علم به
درآمد و رش��د اقتصادی ضعف داریم و نتوانستهایم
نخبگان و ایدههای علمی خود را به صنعت و تولید
گره بزنیم .مش��کل دیگر نق��ص در زنجیره تأمین
خدمات و تجهیزات است .پروژههای دریایی مستلزم
همکاری بخشهای مختلف مهندسی ،ساخت مواد و

تجهیزات ،بازرسی ،خدمات فنی ،مونتاژ و  ...خواهد
بود .لذا بایستی گلوگاهها و کمبودها شناسایی و در
جهت رفع آنها برنامههای مناس��ب تدوین و به اجرا
گذاشته شود.

آین�ده صنایع دریایی و برنامههای پیشروی این
صنعت را چگونه میبینید و این صنعت در راستای
اجرای نقشه جامع علمی کش�ور چه اقداماتی در
دست اجرا دارد؟

از س��ال قب��ل مطالعات گس��ترده و جامعی صورت
گرفته و خوشبختانه با مساعدت ارگانهای دریایی
کشور پیشنویس سند ملی توسعه دریایی تهیه و به
شورایعالی انقالب فرهنگی ارائه شده است .این سند
در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور تهیه شده
و امید است با تصویب سریعتر آن بتوان سیاستهای
مناسب را به اجرا گذاشت .در مطالعات فوق محیط
صنایع دریایی کشور بررسی و محورها پتانسیلهای
جدی و مهم برای پیشرفت شناسایی شدهاند .از آن
جمله میتوان به فناوریهای فراس��احل در آبهای
عمیق ،فناوریهای توس��عه پ��رورش ماهی در دریا،
فناوریهای رباتها و تجهیزات دریایی بدون سرنشین
و ساخت شناورها و کشتیهای مختلف اشاره کرد که
همهمستلزماجرایسیاستهایحمایتیوپشتیبانی
از طرف مراجع و دستگاههای ذیربط هستند.

ب�رای نی�ل ب�ه اف�ق اه�داف بلندمدت س�تاد
ی و صنایع دانش بنی�ان دریایی چه
توس�عه فناور 
سیاستهایی را در برنامه اجرایی خود دارد؟

ی و صنایع
از جمله برنامهها در س��تاد توسعه فناور 
دان��ش بنیان دریایی میتوان ب��ه مواردی همچون؛
استفاده مناسب و هدفمند از پژوهشهای دانشگاهی
و دانش��جویان تحصیالت تکمیلی در ح��وزه دریا،
حمایت از همکاریهای مش��ترک صنایع دریایی با
دانشگاهها و مراکز علمی ،تهیه و تصویب آییننامهها و
قوانین مناسب جهت تسهیل در فعالیتهای فناورانه
در حوزه صنایع دریایی ،تقویت فعالیتها و مسابقات
علمی دانشجویی ،مستندسازی و اطالعرسانی جامع
در خصوص توانمندیهاو صنایع دانشبنیان موجود

در بر نخواهد داشت .وی تصریح کرد که ساخت دومین نمونه پروژه زیردریایی
دربرگیرنده بهره  15درصد خواهد بود و صرفا صفر بودن بهره فقط برای اولین
پروژه خواهد بود .به گفته مدیر طرحهای کالن ملی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،هم اکنون حدود  35طرح کالن در دست اجرا داریم که یکی
از آنها ساخت شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما است با عنایت به اینکه بعضی از این
طرحهای کالن ،دهها زیرطرح را در بر میگیرند.
رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نیز در این بازدید گفت:
نخس��تین شناور تحقیقاتی اقیانوسپیما شهریور امسال در بندرعباس به آب
انداخته میش��ود .دکتر وحید چگینی حمایتهای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری را برای تأمین اعتبارات و اهتمام ویژه به ساخت این شناور را

کشور ،جلب همکاری متخصصین دریایی ایران مقیم
کش��ورهای خارجی ،همافزایی مراکز آزمایشگاهی
موجود و شکلدهی یک شبکه جامع آزمایشگاهی
اش��اره کرد که در راستای سیاستهای فوق مسلما
همکاری و مساعدت صاحبنظران تشکلهای علمی
و تخصصی ،صنایع و ش��رکتهای دریایی بس��یار
مؤث��ر بوده و امیدواریم با کمک و حمایت آنها بتوان
فعالیتهای گسترده پیشبینی شده را با کیفیت و
سرعت مناسب به اجرا گذاشت.

ب�ا توجه ب�ه برنامهها و سیاس�تهای پیش روی
ستاد ،چه دستاوردهایی را در برنامههای خود پیش
بینیمیکنید؟

مسلما در س��ایه همکاری و مساعدت صاحبنظران
تشکلهای علمی و تخصصی ،صنایع و شرکتهای
دریای��ی میتوان امی��دوار به تحقق دس��تاوردهای
گرانبهایی همچون؛ توس��عه صنعت��ی و اقتصادی
سواحل کشور و ایجاد امنیت اجتماعی و سیاسی بهتر،
بهرهوری بهتر و بیش��تر سرمایهگذاریها و امکانات
سختافزاری موجود در بنادر ،ناوگان دریایی و صنایع
کش��تی س��ازی ،ارتقاء فناوریهای دریایی کشور و
دستیابی به توان دفاعی دریایی باالتر و حضور مؤثر در
آبهای بینالمللی ،توسعه صنایع دانش بنیان دریایی
و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این حوزه ،فراهم شدن
فضای کس��ب و کار مناسب برای فعالیت نخبگان و
متخصصان دریایی کشور هستیم که این مهم تنها
با همدلی و هماهنگی تمامی فعاالن حوزه فناوری و
صنایع دانش بنیان دریایی امکانپذیر خواهد بود.

تحسین و از سازمان صنایع دریایی برای تالش بسیار زیاد در ساخت این شناور
قدرانی کرد .چگینی با بیان اینکه «برای اینکه پژوهشگاه بتواند این شناور را آماده
فعالیت کند کارهای تمرینی و آموزشی در حد گسترده به طور مستمر طی چند
سال اخیر انجام داده است» ،گفت :در انجام بزرگترین گشت اقیانوسشناسی
خلیج فارس و دریای عمان که با شناور نیروی دریایی ارتش انجام شد کسب
تجارب گرانبها و پرورش متخصصان و کارشناسان حرفه ای از اهم برنامههای
آتی برای آغاز فعالیتهای میدانی شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما است.
وی با بیان اینکه «کشور ترکیه یازده فروند شناور تحقیقاتی دارد که یک ناوگان
را تش��کیل میدهد» ،گفت :ایجاد ناوگان ملی تحقیقات دریایی از طرحهای
پژوهشگاه است و لزوما همه این ناوگان در اختیار پژوهشگاه نخواهد بود.
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اخبار دانشگاهی
آمادگی دانشگاه تهران
برای ایجاد گرایش اقتصاد دریا

رییس گروه اقتصاد دانش��گاه تهران در جلسهای
با مس��ؤوالن دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و
کشتیرانی جمهوری اسالمی آمادگی این دانشگاه
را برای راهاندازی رش��ته اقتصاد دریایی اعالم کرد.
دکتر منصور خلیلی عراقی در این دیدار اعالم کرد:
گروه اقتصاد دانشگاه تهران حتی مجوز برپایی دوره
اقتص��اد دریا را دارد و در ص��ورت آمادگی فعاالن
دریایی آمادگی ایجاد این گرایش در رشته اقتصاد
وج��ود دارد .در این نشس��ت ،همچنین آمادگی
درج مق��االت مرب��وط به ح��وزه دریا در نش��ریه
علمی-پژوهشی دانش��کده اقتصاد دانشگاه تهران
و نیز تعریف موضوع��ات دریایی در پایاننامههای
دانشجویی این دانشگاه اعالم شد.

پیشبینی امواج و جریانات دریایی
برای اولین بار در کشور

مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوس��ی طی یک تفاهمنامه همکاری با سازمان
بن��ادر و دریانوردی ،ق��رارداد همکاری در زمینه
پیش بینی ام��واج و جریانات دریای��ی را امضاء
کردند.
دکتر محس��ن س��لطانپور ،عضو هی��أت علمی
دانش��کده عمران دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین
طوس��ی و مدیرپروژه ،با اعالم این خبر گفت :با
توجه به نیاز کش��ور ،برای اولی��ن بار پروژه ملی
پیش بین��ی امواج و جریان��ات دریایی به همت
متخصصین داخلی در دانش��گاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوس��ی انجام میش��ود .س��لطانپور
گف��ت :این پروژه از حیث خس��ارتهای مالی و
جانی که در خلیج فارس ،دریای عمان و دریای
خزر داشته ،بسیار حائز اهمیت است .وی افزود:
در این پ��روژه امکان پیش بینی ش��رایط جوی
دریا تا س��ه روز آینده ممک��ن خواهد بود .عضو
هیأت علمی دانش��کده عمران دانش��گاه خواجه
نصیرالدین طوس��ی تصریح ک��رد :از اهداف این
پروژه جلوگیری از مخاط��رات و تلفات دریایی،
ساخت وسازهای دریایی چون لوله گذاری و ...در
زمان مناسب و اطالع رسانی به صیادان از شرایط
جوی دریاست .سلطانپور افزود :در داخل کشور
ت��ا کنون چنین کار تخصص��ی صورت نگرفته و
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز توسط برخی
ش��رکتهای اروپایی تغذیه اطالعاتی میشوند.
وی خاطرنش��ان کرد :مرحل��ه اول پروژه ،دریای
خلیج فارس است.
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دانشجویی

گزارشی از برگزاری نمایشگاه در دانشگاه هرمزگان

خواستهایدانشجویاناقیانوسشناسی
انجمن علمی اقیانوسشناسی دانشگاه هرمزگان به
مناسبت روز ملی خلیج فارس چهارمین نمایشگاه
اقیانوسشناسی دانشگاه هرمزگان را با هدف ارتقای
دانش عموم و ارائه تازههای اقیانوسشناسی برگزار
کرد.
در غرفه حقوق دریاها ،مسایل حقوقی روز از طریق
ماکت و پوستر به نمایش گذاشته شد که با سخنرانی
کارشناسان و صاحبنظران آن حوزه همراه بود.
در غرفه بیول��وژی به نمایش گونهه��ای جانوری
مختلف و ارایه وضعیت زیستی دریاها با تمرکز بر
خلیج فارس و دریای عمان و نیز نمایش مدلهای
گوناگون صید و بهرهوری پرداخته شده بود.
در غرفه زمین شناسی پدیدههای مختلف دریایی
همراه با نمایش این پدیدهها به صورت ماکت ،ارائه
نمونههایی از س��نگها و کانیهای تشکیلدهنده
پوس��ت ه اقیانوسی و قارهای و ارائه کتب مختلف در
این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.
غرفه فیزیک دریا مدلهای ساخته شده بامفاهیم
جریانات اقیانوس��ی و معرفی ابزارهای اندازهگیری
پارامترهای فیزیکی آب دریا و بررس��ی انرژیهای
تجدیدپذیر جهت آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان
نمایش داده شد.
غرفه گردشگری و صنایع دریایی مرتبط نیز یکی
دیگر از غرفههای این نمایشگاه دانشجویی بود .در
آن غرفه دانش��جویان بهتفسیر راههای رونق دادن
به صنعت گردش��گری و پرداخت��ن به جاذبههای
گردشگری با نمایش پوستر ،ماکت،کتاب و مقاالت
متعدد پرداختند .همچنین صنایع دریایی مرتبط
همچون روشهای توسعه بنادر ،حمل و نقل دریایی
و ...نیز معرفی شد.

غرفه ش��یمی و آلودگی نیز به ارائ��ه اطالعاتی از
ان��واع آلودگیهای دریایی و روشهای مقابله با آن
با ارائه پوس��ترها و ماکتهای مربوطه و نیز انجام
آزمایشهای شیمیایی نظیر محاسبه سختی آب به
دانشجویان اختصاص داده شده بود.
در پای��ان نیز پای صحبتهای این دانش��جویان
عالقمند نشستیم .االبته باید گفت هزینههای این
نمایش��گاه با سرمایهگذاری شخصی دانشجویان و
کمکهای اندک دانشگاه برپا شد.
با گذشت  3س��ال از ایجاد رشتهاقیانوسشناسی
در مقطع تحصیلی کارشناس��ی ،همیشه دغدغ ه
ادامه تحصی��ل در مقاطع باالتر این رش��ته برای
دانشجویان وجود داش��ته است .باید توجه داشت
که رشته اقیانوسشناسی بر مبنای چهار گرایش
فیزیک دریا ،ش��یمی دریا ،زیستشناس��ی دریا و
زمین شناسی دریا بنا شده که البته تاکید بیشتر بر
روی فیزیک و شیمی دریا بوده است .حال دغدغ ه
اصلی که ذهن دانشجویان را به خود مشغول کرده،
رقابت در کنکور ارش��د چه در گرایش ش��یمی و
چه فیزیک دریا با دانشجویان رشتههای شیمی و
فیزیک اس��ت که مطمئنا با توجه به منابع کنونی
ارشد رشتههای فیزیک و شیمی دریا ،دانشجویان
رشته اقیانوسشناسی از شانس بسیار کمتری برای
قبولیبرخوردارند.
تقاضای دانشجویان اقیانوسی این است که با توجه
به گذشت  3سال از ایجاد این رشته و نزدیک شدن
آزمون ارش��د برای ورودیه��ای  ،90منابع آزمون
تغییر یافته و منابع دریایی شامل اقیانوسشناسی
عمومی ک��ه در برگیرندهی مفاهیم کلی هر چهار
گرایش نام برده اس��ت به منابع ارشد افزوده شود
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تا این دانشجویان از شانس بیشتری برای قبولی در
مقطع ارشد برخوردار شوند.
طبق مصاحب��های که با خانم دکتر راهبانی ،مدیر
گروهرشتهعلومدریاییواقیانوسی،وهمچنیندکتر
مهدیزاده ،از اساتید گروه علوم دریایی و اقیانوسی و
مشاور دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی دانشگاه
هرمزگان ،داشتیم ،اعالم شد که پیگیر منابع آزمون
ارشد برای دانشجویان اقیانوسشناسی هستند و
نامهها و مکاتباتی را به وزارت علوم ارسال کردهاند.
همچنین دکتر بنازاده ماهانی ،از بنیانگذاران رشته
اقیانوسشناسی،طیبازدیدیازچهارمیننمایشگاه
اقیانوسشناسی دانشگاه هرمزگان ،اعالم کرد که
پیگیر این امر هستند و از سال دیگر منابع دریایی
نیز به منابع ارش��د فیزیک و ش��یمی دریا افزوده
میشود.
دغدغهی دیگری که دانشجویان اقیانوسشناسی را
درگیر خود کرده ،بازار کار و اس��تخدامی برای این
دانش��جویان است .با گذشت  3س��ال از ایجاد این
رشته هنوز سازمانها و ادارات دریایی ،دانشجویان
این رشته را بعنوان نیروی کار و متخصصین دریایی
مدنظر نگرفته اس��ت .با توجه به مباحث و منابع
درسی موجود در رشته س��ازمانهایی نظیر اداره
بندر ،ش��یالت ،وزارت دفاع ،وزارت نیرو ،س��ازمان

حفاظت محیط زیست ،پژوهش��کدههای دریایی
و ...جزو مراکز مناسب و مستعد برای استخدام این
دانشجویانهستند.
همچنین نیاز است تا مسؤولین استانی و کشوری به
فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان این رشته
توجه کنند .یکی از دغدغههای دانشجویان تأمین
هزینههای برپایی نمایشگاه و آماده کردن تجهیزات
آن است که با بودجههای اندک دانشگاه امکانپذیر
نیس��ت و گروهمان با وجود اینکه همه دانش��جو
هس��تیم از پساندازهای روزمره و صرفهجویی در
تفریحات خود هزینههای آنرا فراهم کردیم ،که توقع
داریم ارگانهایی چون سازمان بنادر و دریانوردی،
وزارت نف��ت ،صنایع��ی چ��ون ف��والد هرمزگان،
آلومینیوم المهدی ،کشتیس��ازی خلیج فارس و
دهها ارگان دریایی مستقر در این شهر ساحلی ما
را در امور علمی و فرهنگی یاری کنند که متاسفانه
آنگونه که باید حمایتی صورت نمیگیرد.
پرفسور اسماعیل حسنزاده ،از اساتید گروه فیزیک
دریادانشگاهاصفهان،طیصحبتیکهبادانشجویاندر
بازدید از نمایشگاه داشتند ،عنوان کرد که دانشجویان
باید با برگزاری چنین نمایش��گاههایی و شرکت در
همایشهای دریایی مختلف خود را به مسؤولین و
سازمانهای دریایی نشان دهند .الزم به ذکر است
که در این راس��تا از سال قبل جمعی از دانشجویان
اقیانوسشناسی به عضویت انجمن مهندسی دریایی
ایران درآمدند و در بازدیدها و همایشهای انجمن
شرکت کردند و حتی در پانزدهمین دوره همایش
صنایع دریایی و ششمین نمایشگاه صنایع دریایی
توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.

تهیه و تنظیم :محمد حسین شفیعی -دانشجوی
دکت�ری فیزیک دریا دانش�گاه هرم�زگان ،علی
بحری ،محمد رضا ش�ارکی ،عزیز عبدالهی ،لیال
سالکی  ،فرش�ته خانبابایی ملکی -دانشجویان
اقیانوسشناسیدانشگاههرمزگان

اخبار دانشگاهی
توسعه نرمافزار شبیه سازی مانور
شناورها در آزمایشگاه دانشگاه شریف
نرم افزارشبیه سازی مانور شناورهای جابجایی
تحت اثر ش��رایط محیطی و حوضچه و کانال
دسترس��ی بنادر در مرکز پژوهش��ی مهندسی
دریای دانش��گاه صنعتی ش��ریف توسعه داده
ش��ده اس��ت .این نرم افزار قابلیت مدلس��ازی
مانور انواع ش��ناورهای جابجایی از جمله مانور
دور زدن و مانور زیگزاگ و مانور توقف را تحت
اثر س��احل ،وزش باد ،جریانه��ای دریایی و
در طی مانورهای عبور و س��بقت را داراس��ت.
همچنی��ن ،در ای��ن نرم افزار بان��ک اطالعاتی
از مش��خصات بدنه و پیش��برنده و فرمان انواع
شناورهای جابجایی در نظر گرفته شده است.
جهت معتبرسازی نتایج این نرم افزار از نتایج
چندین تس��ت مدل خود رانش و ی��ا با نتایج
تست مدل مقید که همگی در مرکز پژوهشی
مهندسی دریای دانشگاه صنعتی شریف انجام
شدهاند ،استفاده شده است.
از جمله قابلیتهای این نرم افزارعبارتند از:
 -1قابلیت تعریف انوع فرمهای بدنه جابجایی
 -2قابلیت تعریف انواع سیستمهای پیشبرنده،
فرمان و چیدمانهای پروانه و سکان
 -3مدلسازی آثار محیطی باد ،جریان دریایی،
اثر س��احل ،اث��ر آب کم عم��ق و اندرکنش با
شناورهای مهار شده و متحرک
 -4مدلس��ازی انواع مانورهای اس��تاندارد دور
زدن ،زیگزاگ ،حلزونی ،توقف و ...
 -5مدلس��ازی انواع مانوره��ای دلخواه تعریف
شده توسط کاربر
 -6واسط گرافیکی مناسب و نمایش انیمیشن
از حرکات کشتی در طی مانور
گفتنی است ،بررس��ي حرکات و مانور کشتي
در دري��ای آزاد و آبهاي محدود مثل کانالها
و بنادر در ش��رايط محيطي دلخواه ،و بررسی
عملیاتپذیری ش��ناور از جمله مس��ائل بسيار
مهمي اس��ت که با رويک��رد هيدروديناميکي
مختلف ،میتوان همگ��ي آنها را در قالب يک
مجموع��ه نرماف��زاری هماهن��گ تحليل کرد.
نیاز روزافزون به حمل و نقل دریایی از یکس��و
و افزای��ش حج��م ترافی��ک ورودی ب��ه بنادر
کش��ور از س��وی دیگر لزوم تدوین یک روش
کارب��ردی جهت مانور ش��ناورها در حوضچه و
کانال دسترس��ی بنادر را بیش از پیش روشن
میکند.
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آشنایی با سیستم های تاسیساتی شناورهای تجاری

مقاالت

چطورمقابلآتشبایستیم؟
آتش سوزی  7فروند
لنج صیادی در
اسکلهپشتشهر
بندرعباس
در  12فروردین 92
عکس:خبرگزاری
جنوب ایران

با توج��ه ب��ه وق��وع چندین
م��ورد حریق در اس��کله های
جنوب کش��ور در س��ال های
1391و 1392و آسیب دیدن
بی��ش از  70فرون��د ش��ناور
* مس��افربری  ،صیادی و باری
سیدمحمد موسویکیا
به ص��ورت کل��ی و جزئی و
وارد شدن خسارت های مالی فراوان به مالکان این
ش��ناورها ،بر آن شدیم تا در بخش اول این نوشتار
م��روری اجمالی ب��ه حریق و ودالی��ل وقوع آتش
وسوزی در شناورها بپردازیم و در بخش های بعدی
به معرفی سیستم های مختلف ایمنی و تاسیساتی
شناورهای تجاری بپردازیم.
آتش سوزی یک خطر همیش��گی در دریا است و
بیش از هر نوع خطر دیگری باعث از بین رفتن کامل
کشتی می گردد .تقریباً بیشتر آتش سوزی ها نتیجه
بی دقتی و بی مباالتی افراد در یک شناور هستند.
احتراق و اشتعال زمانی اتفاق می افتد که سه عامل
اصلی مثلث حریق شامل گرما ،اکسیژن ومواد قابل
اشتعال (مواد سوختنی) در کنار یکدیگر قرار گرفته
و درتعادل خوبی با بقیه عوامل باشد تا احتراق رخ
دهد .به عالوه عامل چهارم دیگری نیز طی سالیان
اخیر تحت عنوان واکنش های زنجیره ای شناسایی
شده اس��ت .هرگونه تغییر در نسبت میان عوامل
معرفی شده موجب تغییر وضعیت حریق می شود.
در ص��ورت وجود این عوامل در ی��ک مکان وقوع
حریق قطعی می باشد.
منابع حریق  :منابع حریق می توانند اساس شیمیایی
یا فیزیکی یا بیولوژیکی داش��ته باشند .الف -منابع
شیمیایی مانند واکنش های شیمیایی پتاسیم با آب
،فسفر با اکسیژن هوا
ب -منابع فیزیک��ی مانند:اصطکاک در اثر مالش
دو جسم  ،یا تمرکز پرتوهای مرئی یا غیر مرئی نور
(خاصیت ذره بینی) روی اشیاء ج -منابع بیولوژیکی
مانند افزایش دما در یک توده مواد آلی و حیوانی در
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اثر فشار و فعل انفعاالت بیولوژیکی
عوامل موثر بر گسترش و شدت حریق :افزایش
دسترسی حریق به اکسیژن ،ثبات ماده سوختنی،
سطح ماده سوختنی

محصوالت احتراق

احت��راق نه تنها ان��رژی آزاد می نماید بلکه موادی
نیز از احتراق حاصل می ش��ود که صدمات آنها به
تجهیزات و افراد از خود حریق بیشتر می باشد این
مواد عبارتند از گازه��ا و بخارات حاصل از حریق ،
ذرات ،شعله  ،گرما(انرژی).
خطرات ناشی از حریق :حریق می تواند خطرات زیر
را در بر داشته باشد :مسمویت ناشی از مونوکسید
کربن( ،)COشوک حرارتی ،سوختگی  ،تغییر شکل
در ساختمان کشتی .
طبقه بندی اقس�ام حریق :برای س��هولت در
پیشگیری و کنترل آتش س��وزی  ،حریق ها را بر
حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی
در اروپا و آمریکا تقسیم بندی می کند .در اروپا حریق
را در پنج دسته ( )A,B,C,D,Eو در آمریکا حریق را
در چهار دسته ( )A,B,C,Dتقسیم بندی می نمایند.
حریق های روی کشتی ها با توجه به مواد موجود در
کشتی ها و براساس سیستم آمریکایی طبقه بندی
می شود.
حریق نوع  :Aم��واد جامد و دارای ترکیبات آلی
طبیعی و مصنوع��ی مانند :کاغ��ذ ،پارچه  ،چوب

وپالستیک.
حریق نوع  :Bمواد نفتی و روغن های نباتی .
حریق نوع  :Cحریق های الکتریکی مانند سوختن
کابل های تابلوهای برق یا وسایل برقی .
حریق نوع  :Dحریق فلزات سریعاً اکسید شونده
مانند منیزیم  ،سدیم ،پتاسیم.
اصول اطفاء حریق :اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع
مثلث حریق (گرما  ،اکس��یژن  ،مواد قابل اشتعال
(مواد سوختنی) و واکنش های زنجیره ای را کنترل
و محدود نمود یا قطع کرد حریق مهار می ش��ود.
اصول اطفاء حریق مبتنی بر موارد زیر می باش��د.
ال��ف -س��رد ک��ردن ب -خفه ک��ردن ج -حذف
مواد س��وختنی د -مختل کردن (متالشی کردن)
واکنشهای زنجیره ای.
براس��اس آمارهای موجود توزی��ع آماری حریق در
فضاهای کشتی به شکل زیر می باشد.
طب��ق آمارها بیش��ترین میزان حری��ق در فضای
موتورخانه کشتی روی می دهد که علت آن وجود
مواد سوختنی به همراه حرارت باال ناشی از کارکرد
موتورهای دیزل و دیزل ژنراتورها می باشد.
مواد خاموش کننده آتش:

براس��اس اصول اطفاء حریق موادی که به عنوان
ماده خاموش کننده مورد اس��تفاده قرار می گیرند
در  4دسته قابل دسته بندی می باشند .با توجه به
لزوم سرعت عمل و افزایش پوشش خاموش کننده

نمودار آماری درصد وقوع حریق در فضاهای کشتی
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نوع ماده خاموش کننده
آب شور دریا

مزایا

در دسترس بودن

قدرت سرد کنندگی عالی

تامین ایمنی برای تیم حریق

بهترین گزینه برای حریق نوع A

تشکیل یک الیه نفوذ ناپذیر در برابر هوا بر روی مواد مایع در

کف (فوم)

حالسوختن

به حداقل رساندن احتمال بازگشت حریق
قابل استفاده از فاصله دور یا دکهای باالتر

پودرشیمیایی

کوبیدن شعله های آتش
سریع و موثر

مناسب برای حریق B,C

غیر مخرب و خورنده  ،بدون آسیب زدن به تجهیزات

موثر برای حریق های کوچک ار نوع  B,Aدر فضاهای باز

احتمال کم بازگشت شعله در فضاهای بسته
مناسب و ایمن برای حریق نوع C

هالن

غیر مخرب و خورنده  ،بدون آسیب زدن به تجهیزات

موثر برای حریق های کوچک ار نوع  B,Aدر فضاهای باز

احتمال کم بازگشت شعله در فضاهای بسته

آیروسل ها

برای حریق های ناشی از الکتریسته نمی توان استفاده کرد.

در صورن عدم تخلیه از فضاهای مورد استفاده می تواند اثر منفی بر

تعادل کشتی بگذارد.

خسارات بر تجهیزات

برای حریق های ناشی از الکتریسته نمی توان استفاده کرد.

خساراتبرتجهیزات

کمترین مقاومت در برابر برگشت حریق
مضر برای تجهیزات برقی

مناسب و ایمن برای حریق نوع C

دی اکسید کیربن

معایب

این عامل می تواند تبدیل به جامد شده ئ به ظرف بچسبد.

جایگزین شدن بجای اکسیژن و خطر خفگی برای نفرات اطفاء

کنندهحریق

در فضاهای باز محافظتی برای برگشت حریق ایجاد نمی کند.
در فضاهای باز محافظتی برای برگشت حریق ایجاد نمی کند.
در دماهای باال ایجاد گازهای سمی می نماید.
ساخت و تولید آن ممنوع شده است.

مناسب برای اطفاء حریق کالس های F&E,D,C,B,A

هزینه باالی تامین

جایگزینی مناسب برای گاز هالن

خریداری و نصب گردد.

جلوگیری از شعله ور شدن مجدد آتش

م��ی توان دو یا چند عنصر خاموش کننده را بطور
همزمان استفاده نمود.
این مواد در اطفاء حری��ق ها دارای مزایا و معایبی
هس��تند که عبارتند از -1 :مواد س��ردکننده (آب
 -2.)CO2،مواد خفه کننده (کف،CO2،خاک ،ماسه
و خاک ،پودرهای شیمیایی ) -3مواد رقیق کننده
هوا( -4 )N2،Co2مواد محدود کننده واکنش های
زنجیره ای شیمیایی (هالن  ،پودرهای مخصوص )
در جدول فوق مزایا و معایب اس��تفاده از این مواد
ارائه شده است.
 -1نش�ت سوخت و روغن :این حالت بخصوص
در موتورخانه و محوطه دیگ بخار بسیار خطرناک
می باشد و می تواند در مواقعی اتفاق افتد که مخازن
ته نش��ینی ( )Settling tankس��رریز می کنند و یا
فیلترهای سوخت و لوله های سوخت  ،دارای نشتی
می باشند.
 پخش ش��دن س��وخت در ک��ف حوضچه هایتعمیراتی و یا سطح دریا.
نشتبخاراتقابلاشتعالیاسوختبهکمپارتمانیکه در آن جوش��کاری انجام می شود یا نفراتی در
حال سیگار کشیدن.
 -2سیگار کشیدن :سیگار کشیدن در تختخواب،
کشیدن سیگار در محل های ممنوع و بی دقتی در
دفع مناس��ب کبریت شعله ور ،ته سیگار و بقایای

یکبار مصرف می باشد و پس از استفاده باید کپسول های جدید آن

پیپ منجر به ایجاد حریق می گردد.
 -3حرارت مازاد :لول��ه های بخار و اتصاالت آن
که دارای عایق بندی نمی باش��ند و یا عایق بندی
آنها معیوب می باشد برای محیط اطراف خود منبع
ح��رارت خوبی می باش��ند و در صورت مهیا بودن
شرایط می توانند عامل بوجود آورنده حریق تلقی
شوند.
 دیواره های داغ در صورتی که بدون عایق و روکشمناسب باشند بسیار خطرناک می باشند و همواره
باید عایق این سطوح از نظر صحت بازرسی شود.
 حرارت بیش از حد در یاتاقان ها که می تواند برااثر عملکرد نادرست سیستم روغنکاری بوجود آید
نیز نوعی عامل ایجاد حریق محسوب می گردد.
 -4آشپزخانه :این نوع حریق ها می توانند بر اثر
آتش گرفتن روغن ها و یا پاش��یدن چربی ها روی
سطوح داغ بوجود آیند هواکش ها و دود کش های
آشپزخانه که محل جمع شدن چربی می باشد و یا
اجاق های آش��پزی منبع خوبی برای شروع حریق
می باشند.
 -5احتراق خود به خود :مواد الیافی مانند کتان
و یا موادی همچولباس های کهنه و فرسوده  ،خاک
اره و آش��غال اگر با مواد قابل اشتعال مانند روغن و
یا مشتقات سوختی و یا رنگ آغشته گردند و بر اثر
روی هم انباشته شدن تحت فشار قرار گیرند ایجاد

گرما می نمایند و ممکن است باعث به وجود آمدن
حریق گردمد.
 -6کارهای گرمازا(جوشکاری و برشکاری به
وسیله شعله) :جوش��کاری ،برشکاری با مشعل،
اس��تفاده از وسایل شعله دار بدون محافظ ،حرارت
دادن فلز بیشتر از  400درجه فارنهایت(باالتر از 200
درجه سانتیگراد) از جمله عملیات گرما زا محسوب
می شوند .پرچ کاری،سنگ زنی و هرگونه کار سردی
که احتمال تولید جرقه داشته باشد در طبقه بندی
عملیات گرما زا قرار می گیرد.
 -7جریان الکتریسیته :یک اتصال کوتاه ناشی از
یک فیوز بدون پوشش یا بار بیش از اندازه روی سیم
کشی ها می تواند سبب آتش سوزی گردد.
 -8الکتریس�یته س�اکن :برخی از حریق ها بر
اثر جرقه ای که مولد آن الکتریس��یته س��اکن می
باشد بوجود می آید ،به عنوان مثال در هتگام عبور
جریان سوخت از میان شیلنگ ها براثر اصطکاک
،الکتریسیته ساکن بوجود می آید که برای جلوگیری
از تخلیه الکتریکی و ایجاد حریق بایس��تی انتهای
شیلنگ و مخزن به زمین وصل شوند.
اس��تفاده ازتجهیزات رادیویی ی��ا راداری با ایجادیک میدان الکتریکیق��وی  ،می تواند باعث تخلیه
الکتریسیته س��اکن و ایجاد جرقه شود که این امر
در هنگام بارگیری و تخلیه مواد قابل اشتعال مشکل
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عکسهایی از ش�ناور مس�افربری کروز
ب�ا ن�ام  STAR PRINCESSک�ه در 26
مارس  2006دچار حریق شد .این حریق
احتماالً به علت انداختن یک ته س�یگار
در بالکن یکی از عرش�ههای ش�ناور به
وقوع پیوسته که برا اثر این آتش سوزی 1
مسافر کشته و تعداد 13مسافر و 4خدمه
کشتی به علت استنشاق گازهای سمی
ناشی از حریق مصدوم شدند .این کشتی
ب�ا  289.6متر ط�ول و وزن  108977تن
دارای  1123نفرخدمه و 2690مسافر بوده
است .کشتی در سال  2002و تحت نظر و
تایید موسسه ردهبندی  RINAایتالیا با
باالترین سطح ایمنی ساخته شده است.

ساز می باشد.
 -9رن�گ ه�ا :این مواد با توجه ب��ه ماهیت مواد
متشکله برای ایجاد حریق بسیار مستعد می باشند و
همواره در معرض آتش سوزی قرار دارند.
 -10باتری ه�ا :باتری ها محتوی گاز و مواد قابل
انفجار و اشتعال می باش��ند از اینرو به جهت یک
منبع حریق می توانند حائض اهمیت باشند.
روش های پیشگیری از حریق

برای دستیابی به باالترین میزان پیشگیری و کنترل
حریق در کشتی ها بایستی یک نظام مدیریتی نافذ
و کارآمد وجود داش��ته باشد .دو روش عمده جهت
حفاظت شناورهای دریایی نسبت به آتش سوزی
شامل حفاظت فعال و حفاظت غیر فعال می باشد.
حفاظت فعال شناور در برابر حریق شامل ترکیبی از
سیس��تم های آشکارسازی و اطفاء حریق دستی و
اتوماتیک می باشد.
حفاظت غیر فعال نیز شامل در نظر گرفتن موارد
فنی در طراحی  ،خرید و س��اخت شناور همچون
ناحیه بندی ،پوشش های سطحی،عایق ضد حریق،
انتخاب مواد س��ازه و مواد مورد استفاده در ساخت
ش��ناور و انتخاب مواد مورد اس��تفاده در مبلمان و
تجهیزات زینتی است .جهت حفاظت موثر شناور
در برابر آتش سوزی الزم است تا ترکیبی از هر دو
روش اتخاد و اجرا گردد.
در مدیریت پیش��گیری از حری��ق در محیط های
کشتی و ساحل الزم است براساس قوانین و مقرارت
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ایمنی تعریف شده  ،ابتدا سیستم ایمنی در مقابل
حریق تعریف و در مرحله بعد ،امکانات،تجهیزات و
نیروهای الزم پیش بینی شود.
ب��ا انجام پیش بینی های الزم می توان بروز حریق
را در لحظات اولیه شناسایی و به موقع برای کنترل
آن اقدام نمود.
ع�لاوه بر انج��ام پیش بینی تجهی��زات و آمادگی
پرسنل وجود یک بخش فرماندهی کنترل حریق
در هر یگان ش��ناوری و یا یگان های ساحلی الزم
می باشد.
همچنین موارد و نکاتی که همواره جهت پیشگیری
می بایس��تی مدنظر قرار گیرند به ش��رح ذیل می
باشد.
 -1شناس��ایی نقاط خطر  -2شناس��ایی ماهیت،
تنوع و کیفیت مواد س��وختنی  -3توجه جدی به
انباره��ا و مجزا نمودن مواد با توجه به مخاطره آنها
 -4شناسایی کامل موادی که در کشتی ها بارگیری
می ش��وند و آشنایی با روش های اطفاء حریق آنها

و تامین تجهیزات مورد نیاز  -5ارائه برنامه آموزشی
و تدوی��ن آئی��ن نامه ه��ای کار  ،نح��وه کاربری و
نگهداری دستگاه ها ،حمل و نقل و استفاده از مواد
قابل اشتعال  -6ایجاد تیم های مبارزه با حریق به
طوری که اعضاء و وظایف آنها کام ً
ال معین باش��د.
 -7آم��وزش عمومی پرس��نل در خصوص رعایت
نکات ایمنی و انجام اقدامات مناس��ب در لحظات
اولیه بروز حریق  -8ایجاد سیس��تم کشف  ،اعالم
و اطفاء حریق متناس��ب با نیازمندی ها  -9پیش
بینی امکانات امدادی و هماهنگی با سایر واحدهای
ساحلی و همجوار  -10تمرینات مداوم اطفاء حریق
جهت حفظ آمادگی  -11بازرسی مداوم از وضعیت
رعایت ایمنی محیط توس��ط چک لیست و ثبت
نتایج بازرسی  -12گزارش مداوم وضعیت ایمنی به
مسئولینایمنیکشتی.

*کارشناس ارشد مهندسی دریا گرایش سازه های
متحرکدریایی

منابع:

1-Report on the investigation of the fire onboard
STAR PRINCESS off Jamaica 23 march 2006

 -2کتاب پیش��گیری از حریق و اطفاء آن ،تدوین:
مجتبی شکری ،انتشارات  :دانشگاه علوم دریایی امام
خمینی (ره)
 -3جزوه آموزشی شیمی حریق ،انتشارات :سازمان
آتش نشانی و خدمات حریق
 -4سایت خبری جنوب ایران
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شبکههایفیبرنوریدریایی
با گذار از عصر صنعتی و ورود به عصر اطالعات ،اهمیت
شبکه ها هرچه بیشتر از پیش ملموس می گردد .این
مهم شبکه ها و به خصوص شبکه های کامپیوتری را به
عنوان بخش�ی جدایی ناپذیر از زندگی انسان امروزی
تبدیل کرده است.
کاب�ل های فیبر نوری دریایی ب�ه یکی از مهمترین و
اصلی ترین زیر بخش های س�اخت ش�بکه اینترنت
و ارتباط امروزی تبدیل ش�ده اس�ت (بیش از %95
اطالعات در شبکه های اینترنتی به کمک این شبکه
ها انتقال می یابند) .دلیل این برتری و پیشنازی وجود
ویژگی هایی است که این بستر را از زیر ساخت های
قبلی ارتباطات متمایز می س�ازد .از مهمترین مزیت
های رقابت�ی ،که باعث در س�ایه قرار گرفتن س�ایر
محیط های انتقال از جمله فض�ای آزاد و محیط های
رسانا جهت انتقال سیگنال ش�ده است ،می توان به
پهنای باند بسیار بیشتر ،سرعت باالتر انتفال اطالعات،
تضعیف کمتر سیگنال ها در طول مسیر و ایمنی آنها
نسبت به نویز را اشاره کرد .در ادامه با توجه به اهمیت
این زیر ساخت ها توضیح اجمالی بر نحوه نصب فیبر
نوری دریایی به عنوان زیر س�اخت و بستر اصلی این
ش�بکه ها ارائه می گردد .ام�روزه عالوه بر اینکه این
ش�بکه به عنوان زیر ساخت اصلی اینترنت محسوب
می شود از آن به عنوان بستری جهت اتصال مناطق
عملیاتی دریایی به خش�کی جه�ت انتقال اطالعات
و تامی�ن پهنای باند م�ورد نیاز س�کوهای دریایی و
همچنین انجام مطالعات اقیانوس شناس�ی و کاربرد
های نظامی استفاده می شود.
اولی�ن مرحله عملیات کاب�ل گذاری مطالع�ات اولیه
( )Desk-top Studyمی باش�د .در این مرحله کلیه
نقش�ه های موجود ،مس�یر های خطوط لول�ه و کابل
دریایی ،سوابق زیست محیطی ،فعالیت های صنعتی
انجام شده ،شرایط بستر دریا بر اساس سوابق موجود
و  ...م�ورد بررس�ی قرار گرفته و توس�ط مهندس�ین
طراح یک مسیر بهینه ،جهت انجام عملیات مساحی
پیشنهادمیگردد.
مسیرپیشنهادی اولیه جهت بررسی دفیق تر و مطالعه
میدانی با یک کش�تی هیدرو گرافی مناسب بررسی
شده و مس�یر اولیه با عرضی مشخص که از مطالعات
اولیه منتج شده ،مساحی می گردد.

پ�س از انجام عملیات مس�احی و پ�ردازش اطالعات
مربوطه ،با توجه به نتایج میدانی و تحلیل آنها تغییرات
احتمالی الزم روی مسیر اولیه اعمال شده و این مسیر
پس از تایید نهایی صاحبان امتیاز کابل به مسیر نهایی
کاب�ل در روی بس�تر دزیا تبدیل می ش�ود .بر همین
اساس طول دقیق کابل ،مشخصات مکانیکی و اپتیکی
و س�ـایر تجهیـزات مـورد نیـاز مـانند  Repeaterو
Branch Unitها مش�خص ش�ده و آماده تجهیز روی
کش�تی کابل گذار می ش�وند .پس از چیدن کابل در
مخازن مخصوص تعبیه شده بر روی شناور کابل گذار
در بندر تجهیزر ش�ناور که معموال در نزدیکی منطقه
کابل گذاری می باش�د ،ش�ناور به س�مت نقطه آغاز
عملیات کابل گذاری حرکت کرده و تا جایی که آبخور
کشتی کابل گذار اجازه می دهد به ساحل نزیک شده
و شروع به آزاد سازی کابل می نماید .سپس کابل آزاد
شده به صورت شناور روی سطح آب توسط یک وینچ
از ساحل یا یک قایق کوچک کشیده شده و پس از انبار
مقدار کافی از کابل در نقطه ورود فیبر نوری دریایی به
ساحل مهار می ش�ود .در مرحله بعدی کابل از حالت
ش�ناوری خارج و بر روی س�طح دریا قرار می گیرد و
ش�ناور کابل گذار شروع به خواباندن کابل روی بستر
دریا و پیشروی به سمت نقطه مقصد می نماید .در حین
حرکت شناور پارامتر های مهمی چون مختصات شناور
کابل گذار و مسیر حرکت آن طی کلیه مراحل عملیات،
سرعت حرکت شناور ،سرعت آزاد سازی کابل و تنش
روی کابل مرتبا ثبت و کنترل می ش�ود .کنترل دقیق
این پارالمتر ها در طول عملیات جهت قرار گرفتن کابل
در مسیر و حالت صحیح ،بسیار کلیدی می باشد .پس
از انجام عملیات قرارگیری کابل ،بر روی بستر و رسیدن
بهمقصد،کابلباروشیتقریبامشابهنقطهابتدایی،وارد
ساحل مقصد شده و در صورتی که نقطه انتهایی یک
س�کو دریایی باش�د ،کابل به کمک لوله های هدایت
کننده کابل ( )J-Tubeبه داخل سکو وارد می شود.
کابل فیبر نوری در یایی معموال در دو آرایش خوابانده
ش�ده روی بستر و مدفون زیر بستر نصب می گردد.
انتخاب یکی از دو روش نصب کابل فیبر نوری دریایی
به عواملی همچون بودجه اختصاص یافته جهت نصب
لینک ،عوامل زیس�ت محیطی ،فعالیت های انسانی
صوررت گرفته در طول مس�یر و عمق آب بس�تگی
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دارد.
این عملیات معموال به دو طریق انجام می گیرد .روش
متداول تر که دفن کابل در حین خواباندن کابل روی
بس�تر می باشد ،بدین ترتیب است که کابل از داخل
یک ماش�بن دفن کابل که بر روی بس�تر ق�رار دارد
عبور کرده و با حرکت دس�تگاه دفن در طول مسیر
انجام می گردد .این ماش�ین های صنعتی پیشرفته
بر اس�اس جنس بستر ،نوع نیروی محرکه ،نوع کابل
و س�ایر عوامل به انواع گوناگونی دس�ته بندی شده
که بر اس�اس نظر مهندس�ین طراح انتخاب و به کار
گرفته می شوند .روش دیگر که برای دفن کابل مورد
اس�تفاده قرار می گیرد ،دفن کابل در زیر بستر پس
از خواباندن کامل کابل در طول مس�یر بر روی بستر
دریا می باش�د .در این روش پ�س از اتمام خواباندن
کابل فیبر نوری دریایی بر روی بس�تر ،رباط زیر آب
دفن کننده کابل ( )ROV Trencherبر روی کابل قرار
گرفته و شروع به دفن کابل می کند .معموال این ربات
ها دارای حسگر هایی هستند که به صورت خودکار،
کابل را روی بستر دنبال کرده و عملیات دفن را انجام
می دهند .این عملکرد خودکار باعث افزایش سرعت
کار و کاهش خطای نیروی انس�انی می گردد .الزم به
توضیح اس�ت که خطای نیروی انسانی در حین این
عملیات می تواند باع�ث وارد آمدن صدمه جدی به
کابل شود.
عملیات دفن کابل دریایی موجب کاهش ریسک صدمه
دی�دن کابل به خصوص در منطق کم عمق می ش�ود.
بیشترین تهدید برای این شبکه گران قیمت ،برخورد
با لنگر کش�تی ها و فعالیت های ماهیگیری می باشد
و دفن کردن کابل ب�ا وجود هزینه های زیاد می تواند
تا حد زیادی ریس�ک این آسیب ها را کاهش دهد .بر
طبق مطالعات انجام شده در سال  2013عامل بیش از
هفتاد درصد مشکالت کابل های فیبر نوری زیر دریایی
دو مورد یاد شده در باال ( عملیات لنگر اندازی و ماهی
گیری) می باشند .این مشکالت هزینه های گزافی را
به صاحبان امتیاز این شبکه های مخابراتی تحمیل می
نماید .در نوشتارهای آتی به بررسی راه های جلوگیری
از تحمیل این هزینه ها و روش های تعمیر و نگهداری
این زیر ساخت های مهم به خصوص در کشور عزیزمان
ایران می پردازیم.

موجشکنهای شناور و امکان سنجی استفاده در آبهای ایران
مقابل�ه در براب�ر ام�واج دری�ا هم�واره یک�ی از
دغدغههای مهندسین سواحل بوده است .نیاز به
حفاظت س�واحل در برابر امواج به بزرگی و شدت
امواج دریا و به شکل منطقه ساحلی بستگی دارد،
به طوری که در بعضی از س�واحل این محافظت به
طور طبیعی انجام میگیرد و در بعضی مناطق دیگر
نیاز به مقابله در برابر نیروی هیدرودینامیکی آب
میباش�د .يکي از مهمترين س�ازههايي که جهت
ايج�اد حوضچه آرام�ش در بندرگاه ب�راي تأمين
ورود مطمئن کشتيها به آبراههها و بنادر ،ساخته
میشود ،موجشکنها هستند .موجشکنها با ايجاد
مانع�ی در براب�ر امواج ،انرژی امواج را مس�تهلک
میکنند و موجب کاهش ارتفاع آنها ميش�وند .با
اين عملکرد ،محيطی آرام در بخش رو به س�احل
موجش�کنها ب ه وج�ود میآيد و امکان س�اخت
و بهرهگيری از س�ازههای س�احلی و فعاليتهای
مربوط به کش�تيرانی فراهم میشود .موجشکنها
در انواع مختلفی س�اخته ميشوند و به طور کلی
میتوان آنها را به دو نوع ثابت و شناور تقسيم نمود.
موجشکن شناور ،سازهای با آبخور محدود است که
بر اساس اندرکنش بين س�ازه و امواج ،قسمتی از
انرژی امواج مستهلک میشود .معموالً موجشکن
ش�ناور شامل يک پانتون شناور است که به کمک
کابل يا زنجير به ش�مع يا لنگر در بستر دريا مهار
ش�ده است .نمونهای از موجشکن شناور در شکل
زیر نمايش داده شده است.
انواع موجشکن شناور

شروع عمليات برای تدارک نيروهايشان به يک بندر
نياز داشتند .آنها قصد داشتند دو بندر شناور به نام
مالبریا  Aو مالبریا  Bدر س��واحل نورماندی ایجاد
کنند .بندر مالبریا  Aبه وسیله موج شکن پانتونی
صلیبی ش��کل به نام بومباردون محافظت میشد.
ابعاد کلی  8در  8متر و ضخامت  1/5متر و طول 60
متر و برای موج  2/6و پریود  5/8مناس��ب است .در
نهایت اين موجش��کن پس از گذشت  10روز در اثر
بدترين طوفان  40ساله گسيخته شد .در طول اين
طوف��ان ارتفاع امواج از  4/5متر و پريود موج از 7/7
ثانيه تجاوز نمود .بارهای وارد بر سازه در اثر طوفان 8
برابر بزرگتر از بار طراحی تخمين زده شد.
امکان استفاده از موجشکنهای شناور

هدف اصلی اس��تفاده از موجش��کن شناور ،کاهش
ارتفاع امواج به منظور ایجاد یک ش��رایط مناس��ب
به��رهوری در منطقه مورد نظر میباش��د .از این رو
قبل از طراحی میبایس��ت ش��رایط امکان استفاده
از موجشکن شناور بررس��ی شود .اولین قدم جمع
آوری اطالع��ات از وضعیت و نیازهای پروژه خواهد
ب��ود .مثال اگر هدف ایج��اد یک حوضچه موقت در
آب عمیق باش��د ،آنگاه استفاده از موجشکن شناور
توصیه میشود .یا اگر هدف ایجاد یک حوضچه دائم
در نزدیک ساحل باشد اس��تفاده از موجشکنهای
ثابت ،بهرهوری بیش��تری نسبت به موجشکنهای
شناور دارد .بررسی وضعیت ژئوتکنیک منطقه ،عمق
آب ،وضعیت امواج ،شرایط محیطی ،اهمیت پروژه،
قابلیت توس��عه طرح و بررسی ش��رایط اقتصادی،
در یک تقس��یم بندی موجشکن شناور را به چهار همگی از مواردی هستند که میتواند در انتخاب نوع
دسته کلی تقسیم میکنند.
موجشکن موثر باشد .در ادامه توضیحات مختصری
( )Box Breakwaterموج شکن شناور جعبهای
در مورد تاثیر این شرایط در انتخاب نوع موجشکن
( )Mat Breakwaterموج شکنهای شناور حصیری آورده خواهد شد.
وضعیتژئوتکنیکی
( )Pontoon Breakaterموج شکن شناور پانتونی
( )Thehered Float Breakwaterموج ش��کنهای مهار یکی از مهمترین عوامل در انتخاب نوع موجش��کن
وضعیت ژئوتکنیک منطقه میباشد .موجشکنهای
شده
تاریخچه استفاده از موجشکنهای شناور
ثاب��ت با توجه به ویژهگیهای ک��ه دارند ،وزن قابل
ايدهی اوليهی س��اخت يک موجش��کن ش��ناور به توجه��ی به بس��تر وارد مینمایند .با این ش��رایط
دويس��ت س��ال قبل باز میگردد .زمان��ی که برای
محافظ��ت از ناوگان انگلس��تان در بندر پلیموس
اس��تفاده از موجش��کن ش��ناور مدنظر قرار گرفت.
اما اين پيش��نهاد رد شد و علت آن این بود که اگر
قرار باش��د يک سازهی شناور برای استهالک امواج
اس��تفاده گردد ،يک کشتی فرس��وده میتواند اين
مسئوليت را بهتر انجام دهد .با شروع جنگ جهانی
دوم در توس��عهی موجشکنهای شناور يک جهش
عم��ده بوجود آمد .در اين هن��گام متفقين پس از
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گاهی بسترهای سست و نامناسب جوابگوی تنش
وارد ش��ده بر آن از طرف موجشکن نیستند و دچار
گسیختگی ،نشست ،افزایش فشار آب منفذی و یا
عوامل دیگر میشود که منجر به تخریب سازه شود.
در این ش��رایط موجشکن شناور میتواند به عنوان
یک پیشنهاد مطرح و بررسی شود.

عمق آب

مطالعات انجام ش��ده توس��ط انگرمون��د ()1998
نش��ان میدهد که موجشکن سنتی ،مناسبترين
موجشکن در اعماق کمتر از  8متر است .در اعماق
بين  8تا  20متر موجشکن صندوقهای بهترين گزينه
میباش��د و در اعماق باالی 30متر ،نيز موجشکن
ترکيبی پيش��نهاد میگردد ،ولی هزينهی ساخت
موجشکنهای شناور نسبت به تغييرات عمق آب در
مقايسه با ساير موجشکنهای متداول از حساسيت
کمتری برخوردار است .صرفنظر از تاثیر عمق آب
در هزینه اجرای موجش��کن ،گاه��ی اوقات اجرای
موجشکنهای ثابت در آب عمیق عملی نخواهد بود،
بنابراین عمق آب میتواند از عوامل موثر در انتخاب
نوع موجشکن باشد.
وضعیت امواج

معموالًموجشکنهایشناوربرایامواجباپریودکمتر،
کارایی بیشتر دارند .طراحی بیشتر موجشکنهای
ش��ناوری که تاکنون ساخته و بهرهبرداری شده اند
عموماً ب��رای امواجی با پریود زمان��ی کمتر از  4تا
 5ثانیه بوده اس��ت .الزم به ذکر اس��ت کارایی یک
موجشکن ش��ناور با افزایش پریود کاهش می یابد.
بطور مثال از آنجاییکه پریود امواج در خلیج فارس
در مقایسه با دریای خزر کمتر می باشد ،استفاده از
موج شکن شناور در این منطقه بیشتر از دریای خزر
توصیه می ش��ود .به هر حال بررسی وضعیت امواج
میتوان��د از عوامل موثر در انتخاب نوع موجش��کن
باشد.
شرایطمحیطی

باساختموجشکنهایثابت،هیدرودینامیکجریان
در منطقه مورد مطالعه تغییر می کند و ممکن است

Marine Engineering
باعث تغییر مسیر حرکت رس��وبات کرانهای شود که نهایتاً
میتواند باعث فرس��ایش و رسوبگذاری ناخواسته در اطراف
محل ساخت موجشکن گردد .این مسئله قادر است بر روی
گردش آب و کیفیت آب نیز تاثیر منفی بگذارد .در مناطقی
که وضعیت رسوب و گردش آب اجازه ساخت موجشکنهای
ثابت را به ما نمیدهد ،استفاده از موجشکنهای شناور با توجه
به قابلیت آنها در عدم تغییر هیدرودینامیک جریان میتواند
به عنوان یک گزینه مطرح شود .عالوه بر این منطبق شدن
با تغییرات س��طح آب و تغییرات فصلی از مزیتهای دیگر
استفاده از موجشکن شناور میباشد.

اهمیت پروژه

ساخت حوضچههای بزرگ و با اهمیت تجاری و یا تفریحی
مستلزم طراحی موجشکنهای ثابت جهت جلوگیری و نفوذ
امواج به داخل حوضچه اس��ت .در ای��ن پروژهها با توجه به
اهمیت آن استفاده از موجشکنهای شناور حتی در صورت
نامناسب بودن وضعیت خاک ،عمق آب ،شرایط محیطی و یا
مناسب بودن شرایط امواج توصیه نمیشود .معموالً این نوع از
موجشکنها در کارهای دریایی ،عملیات نظامی ،فعالیت های
شیالتی ،بنادر تفریحی و ماهیگیری استفاده فراوان داشته و
به صورت دائم و موقت به کار می روند.
قابلیت توسعه طرح

در بعضی از ش��رایط ب��ا توجه به عوامل مختل��ف از جمله
محدودیته��ای اقتصادی ،امکان اج��رای کامل طرح وجود
ندارد و ممکن است بخشی از آن به موازات رشد و بهرهبرداری
اقتصادی طرح در آینده اجراشود .از اینرو با توجه به قابلیت
جابهجایی موجشکنهای شناور و امکان توسعه و یا تعویض
آن با سایر موجشکنها  ،امکان توسعه طرح مذکوردر آینده
درصورت اس��تفاده از موجش��کنهای ش��ناور وجود خواهد
داشت.
امکان استفاده در آبهای ایران

امروزه اس��تفاده از موجش��کنهای ش��ناور با توجه مزایای
فراوانی که دارند ،در حال افزایش اس��ت .در کشور ایران نیز
با توجه به وجود بیش از  5هزار و  700کیلومتر س��احل در
شمال و جنوب کشور ،همواره امکان استفاده از محیط دریا
و توس��عه بنادر و ایجاد حوضچ��ه آرام در آن وجود دارد .به
همین منظور سازمان بنادر و دریانوردی مطالعاتی به منظور
امکان سنجی استفاده از موجشکنهای شناور در آبهای ایران
را تعریف نموده است .نتایج مطالعات به صورت نقشههایی
امکان استفاده از موجشکنهای شناور را در مناطق مختلف
سواحل ایران ( دریای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان) نشان
میدهد .در این مطالعات با در نظر گرفتن مقداری برای ارتفاع
موج مطلوب جهت آرامش حوضچه ،استفاده از موجشکنهای
شناور رایج در دنیا و استخراج مشخصات امواج در قسمتهای
ساحلی ،درصد ایامی از سال را که امکان استفاده از موجشکن
شناور در یک منطقه مشخص وجود دارد ارائه شده است.
*دانشجوی دکتری مهندسی سواحل و بنادر

و کارشناس گروه سواحل و بنادر مهندسین مشاور پویا طرح پارس

مقابله با آلودگی های نفتی در دریا

علیرضاقاسمینژاد

*

اوج گیری مشکالت زیست محیطی در بیشتر کشورهای جهان از اهمیتی ویژه برخوردار است و
حساسیت همگانی را برانگیخته و موجب شده جهانیان با نوعی احساس همدردی مشترک در
جهت برطرف کردن مشکالت موجود برآیند تا جایی که امروزه ،آلودگی آبها به یکی از مهمترین
مسائل زیست محیطی جهان بدل شده است .دریاها و اقیانوسها عالوه بر تأمین بخشی از زنجیره
غذایی دنیا ،قریب به  ٩٠درصد اکسیژن کره زمین را تأمین میکنند ،بنابراین ،آلودگی آب یعنی
صدمه به زمین ،هوا و ساکنان آن .کنوانسیون بینالمللی مارپل ( )Marpol 1987جهت جلوگیری
از آلودگی دریاها و رودخانهها ،قوانین و مقرراتی را وضع کرده است و کشورهای عضو که ایران نیز
یکی از آنهاست ،متعهد به اجرای همه این مقررات هستند .عالوه بر کنوانسیون مارپل ،کنوانسیون
منطقهای کویت در سال  ١٩٧٨برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و
نواحی سواحل خلیج فارس در برابر آلودگی ،متشکل از هفت کشور منطقه با نام Prevention
 Marine Environment Regional Organizationتشکیل شده است .در کشور ما الیحه
چگونگی حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی نفتی در بهمن ماه سال  ٨٦تحت شماره
 ٣١٨٥٦به تصویب هیأت وزیران رس��ید و به مراجع ذیربط ارجاع ش��د که طی آن ،برای آلوده
کنندگان آبها جرایمی نیز در نظر گرفته شد.
اندن آلودگی زیست محیطی ،به حداقل رساندن صدمات انسانی در مناطق مسکونی ساحلی،
حفاظتازمناطقحساسزیستمحیطیمانندجنگلهایحراوسواحلمرجانیومحلتخمریزی
آبزیان ،حفاظت از مناطق اقتصادی مانند بنادر ماهیگیری و تجاری و حفاظت از مناطق صنعتی
مانند تاسیس��ات آب شیرین کن ،تاسیسات نفتی و نیروگاههاست .همچنین در طرح مقابله با
آلودگی باید تیم ورزیده به همراه دستگاهها و تجهیزات مقابله با آلودگی وجود داشته باشند و با
برگزاری مانورهای برنامهریزی شده آمادگی خود را در شرایط اضطراری حفظ کنند.
طرح مقابله با آلودگی نفتی باید در بردارنده درجه اهمیت از نوع  ١تا  ٣باشد و با توجه به میزان
نشتی مواد نفتی این  ٣درجه تعیین میشود؛ در منطقه خزر این درجه بندی براساس میزان
نشتی مواد نفتی به این شرح است:
نشتی کم :نشتی ای که مقدار آن کمتر از  ٥٠بشکهباشد و خسارت ناچیزی به محیط زیست
واردکند و در اثر تخلیه یا بارگیری به وجودآید.
نشتی متوسط :بین  ٥٠بشکه تا پنج هزار بشکه است و این نشتی نیز با تخلیه یا بارگیری حادث
میشود.
نشتی زیاد :بیشتر از پنج هزار بشکه است و براثر تصادف کشتیها و یا شکستگی لوله نفتی
حادث میشود.
در طرح مقابله با آلودگی نفتی باید سه سطح محلی ،ملی و بینالمللی در نظر گرفته شود؛ به این
شکل که در نشتیهای کم ،طرح محلی و در نشتیهای متوسط ،طرح ملی و در نشتیهای زیاد،
احتمال بکارگیری طرح بینالمللی وجود دارد .به عنوان نمونه ،یک طرح مقابله با آلودگی نفتی
بایددارای بخشهای زیر باشد:

• بخش اس�تراتژی که در این قس�مت ،نحوه مقابله با آلودگی با توجه به ماهیت مواد نفتی
مشخصمیشود.
• بخش عملیاتی با نیروهای کار آزموده و تجیهزات کافی
س ضروری و اضطراری و نقش�ههای مناطق
• بخش اطالعات ضروری مانند ش�مارههای تما 
حساس

ت گردش آب،
هنگامی که مواد نفتی به روی آبها میریزد ،تحت تاثیر بادهای غالب ،دما و جه 
خواص فیزیکی و شیمیایی آن تغییر میکند .مواد فرار در دماهای  ٣٠تا  ٤٠درجه سانتیگراد از
نفت جدا شده و مابقی به صورت لکه شناور روی آب در جهت حرکت آب به حرکت در میآید.
بنابراین ،هنگامی که آلودگی از نوع هیدروکربورهای سبک باشد ،قسمت اعظم آن تبخیر میشود
و راه مقابله با این نوع هیدروکربور به استراتژی مقابله با آلودگی نفتی بستگی دارد.
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به طور کلی سرنوش��ت نفت هنگام نش��ت به دریا
اینگونه اس��ت که ابتدا مواد فرار تبخیر میش��وند
و میزان تبخیر به دما و باد و فش��ار تبخیر بستگی
دارد .ترکیبات نفتی که نقطه جوشش آنها زیر ٢٠٠
درجه سانتیگراد است ،در طول چندین ساعت تبخیر
میشوند و ترکیبات نفتی که نقطه جوشش آنها زیر
 ٢٧٠درجه سانتیگراد است ،تبخیر آنها چندین روز
طول میکشد .مرحله بعد ،مرحله حل شدن قسمتی
از ترکیبات نفتی در آب اس��ت ک��ه طی آن ،برخی
ترکیبات نفتی که دارای مولکولهای کوچک هستند
بوی��ژه ترکیبات حلقوی مانند بنزن و زایلین در آب
حل میشوند ،حتی مقدار کمی از این مواد اگر در آب
حل شوند ،به دلیل سمی بودن جهت آبزیان دریایی
بسیار مضر است و موجب از بین رفتن ارگانیسمهای
دریا میشود .اکسیده ش��دن قسمتی از ترکیبات
توسط نور خورشید ،مرحله بعد است که طی آن،
تابش اش��عه  UVخورشید به مواد نفتی که قطبی
شده هستند باعث اکس��یده شدن آنها میشود و
به دلیل ش��دت تابش خورش��ید در منطقه خزر،
تغییرات خواص مواد نفتی در این منطقه بس��یار
بیشتر از مناطقی اس��ت که دارای دمای بیشتری
هستند .سپس تجزیه بیولوژیکی مواد نفتی صورت
میگیرد؛ وجود میکروارگانیسمها در آب دریا باعث
میشود برخی از این میکروارگانیسمها از مواد نفتی
به عنوان منبع غذایی اس��تفاده کنند و بنابراین با
ترشح آنزیم ،مولکولهای نفتی را شکسته و جذب
میکنن��د و به موازات این عمل ،جمعیت این نوع
میکروارگانیس��مها نیز در آب دریا بیشتر میشود.
در برخ��ی از مناط��ق که گرد وغبار زیاد اس��ت و
روی سطح آب مینش��یند ،این گرد و غبار تحت
ش��رایط آب و هوایی با مواد نفتی مخلوط شده و
وزن مخص��وص آنرا س��نگینتر از آب میکند و با
جریانات آب در کف دریا رسوب میکند .هنگامی
که میزان نشتی نفت زیاد باشد ،قطرات آب درون
مواد نفتی نفوذ میکند و گرانروی نفت بیش��تر از
حالت خالص آن میش��ود و موجها باعث تکه تکه
شدن این نوع امولوس��یون شده و تکههای بزرگ
مواد نفتی به روی سطح آب میآیند.
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ام��واج دریا تکههای نفت را به قط��رات ریزتری در
سایز یک تا هزار میکرومتر در میآورد و این قطرات
ریز به س��طح آب میآیند و با جریانات جزر و مدی
این قطرات به زیر آب میروند .میزان پراکنده شدن
طبیعی لکههای بزرگ نفتی بین  ٠,٥تا  ٢درصد در
ساعت است.
روشهای مقابله با آلودگیهای نفتی

بازیافت مواد نفتی به طریق مکانیکی :رها کردن
لکههای نفتی در جهت حرکت آب تا به ساحل برسد
و سپس پاکسازی سواحل از آلودگی لکههای نفتی
مونیتور میش��ود و از ورود آن به مناطق حس��اس
ل میآید که اس��تفاده از ماهواره
جلوگیری ب��ه عم 
جهت مونیتور کردن لکه های نفتی امروزه بسیار رایج
ش��ده است .تصور بر این است که استفاده از وسایل
مکانیکی جهت بازیافت لکههای نفتی از سطح دریا
بسیار مفید است ولی این روش محدودیتهایی را در
بر دارد که استفاده از بومهای شناور در هنگام وزش
باد و جریانات امواج ،کارآیی خود را از دست میدهد
ش کم��ی از لکه های نفتی را میتوان
و معموالً بخ 
بازیافت کرد به طوری که اگر سرعت حرکت لکهها
بیش از  ٠,٥متر بر ثانیه باش��د ،جمعآوری لکههای
نفتی به حداقل میرسد؛ استفاده از سطحی روبها
ی کاربرد دارد و
ب��ا انواع مختلفی در بازیافت مکانیک 
گاهی اس��تفاده از یک پمپ س��اده میتواند کارساز
باش��د ،میزان بازیافت سطحی روبها و مقدار تانکر
ذخیره مواد بازیافتی از فاکتورهای مهم محدودکننده
اینروشهستند،کارآییبازیافتمکانیکیبستگیبه
موقعیت لکههای نفتی دارد.
روش رهاسازی لکههای نفتی تا زمان رسیدن
به ساحل :این روش جهت بنادر نفتی کارساز نیست
زی��را محدودیت محوطه بندر این اجازه را نمیدهد.
اگر نشتیهای نفتی دور از ساحل و بر اثر صدمه به
لولههای انتقال نفت و یا تصادف شناورهای نفتکش
به وجود آمده باشد میتوان از این روش استفاده کرد
و با توجه به جهت حرکت لکههای نفتی عمل کرد.
عالوه بر آن ،جهت حرکت باید به سواحلی که خالی
از سکنه است و استفاده اقتصادی و صنعتی نمیشوند
هدایت شود و پس از رسیدن لکههای نفتی به سواحل
اقدام به پاکسازی سواحل کنند؛ پاکسازی سواحل به
نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات زیادی نیازمند است و
همچنین مواد نفتی جمع آوریشده نیز باید به نحو
مقتضی دفع شوند.
رها سازی لکههای نفتی تا به طور طبیعی از بین
برود :این روشنیز مانند روش قبل در بنادر کارساز
نیستند و در خطوط لوله دریایی یا تصادف شناورهای
نفت کش در وسط دریا از این روش استفاده میشود
و حرکت لکه نفتی لحظه به لحظه مونیتور میشود

و با اس��تفاده از مدلهای از پیش تعیین شده عمل
میش��ود و در صورت انحراف از م��دل فرضی ،فورا ً
با روشه��ای دیگر از ورود لکههای نفتی به مناطق
حساس جلوگیری به عمل میآید.
روش اس�تفاده از م�واد ش�یمیایی
( :)Dispersantsامروزه استفاده از مواد شیمیایی
در مقابله با آلودگی نفتی آبها بسیار رایج شده است،
نقش این مواد در برطرف کردن آلودگی به این صورت
است که لکههای نفتی را که در سطح آب هستند در
هم شکسته و آن را به ذرات ریزتری بدل میکند و
ق آب نفوذ کرده و رقیق میشوند و
این ذرات به عم 
سپس توسط میکروارگانیسمهای موجود در آب مورد
استفاده قرار گرفته و تجزیه شده و درنهایت از بین
میروند و به این ترتیب از خسارت زیست محیطی
و اقتصادی جلوگیری به عمل میآید .مزایا و معایب
استفاده از  Dispersantبه قرار زیر است:
مزایای استفاده از Dispersant

 این مواد در جریانات امواج و تالطم زیاد در دریاهایبزرگ کاربرد دارد.
 اس��تفاده از هواپیما جهت پاش��یدن Dispersantسریعترین روش مقابله با آلودگی است.
 ین مواد لکههای س��طحی نفت را از بین میبرندو تاثی��رات بادهای غالب جهت به حرکت در آوردن
لکههای نفتی متوقف میشود و لکههای باقیمانده به
راحتی قابل ردیابی و بازیافت هستند.
 اس��تفاده از این روش از آلوده شدن پستانداران وپرندگان دریایی ،به مواد نفتی جلوگیری میکند.
 ای��ن روش از تش��کیل امولوس��یون آب در نفتجلوگیری میکند و لختههای نفت در سطح آب به
وجود نمیآید.
 این روش تجزیه طبیع��ی مواد نفتی را با افزایشسطح تماس نفت با آب سرعت میبخشد.
معایب استفاده از Dispersant

 نف��وذ مواد نفتی ب��ه اعماق آب باع��ث صدمه بهموجودات آبزی میشود.
 ای��ن مواد با نفوذ به زی��ر  Boomهای محافظتکننده از تاسیسات آب شیرین کن رفته و بر کیفیت
آب حاصله تاثیر میگذارد.
 ای��ن روش برای همه مواد نفتی کاربرد ندارد و درشرایط خاصی استفاده میشود.
 اگر در آبهای س��احلی مورد استفاده قرار گیرد،نفوذ نفت به داخل رسوب کف دریا را بیشتر میکند.
 مصرف بیش از نیاز  Dispersantباعث مسمومیتآبزیان دریایی میش��ود .جهت استفاده از این مواد
محدودی��ت زمانی وجود دارد و به محض اتفاق باید
پاشیدن مواد با سرعت انجام شود.

* سرپرس�ت ایمنی ،بهداش�ت و محیط زیست پدافند
غیرعامل و مدیریت بحران شرکت نفت خزر

تیمجهاندیدهتکمیلشد

نگاهی به روند انتصابات در ادارات کل بنادر هرمزگان ،خوزستان و بوشهر
ترکیب مدیران بنادر کشور تقریبا کامل شده است.
حاال سازمان بنادر و دریانوردی میتواند بگوید تیم
دولت روحانی را در بنادر مستقر کرده است .گرچه
اغلب مدیران از افرادی هستند که در سالهای اول
دولت احمدینژاد نیز در سازمان بنادر و دریانوردی
حضور داشتند .حاال همه مدیران قدیمی با محوریت
عل��ی جهاندیده ،مع��اون بندری و مناط��ق ویژه،
در ادارات کل اس��تانها منصوب ش��دهاند و البته،
مهمترین انتصاب با انتقال ابراهیم ایدنی از بندر امام
به بندر شهیدرجایی رقم خورده است.
حاشیههای  10روزه انتصاب در بندر امام

 21اردیبهش��ت م��اه ،مدیرعامل س��ازمان بنادر و
دریانوردی در حکمی سعداهلل عبداللهی را به سمت
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان منصوب کرد
و مراسم معارفه همان روز با حضور معاون بندری و
مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
نکته قابل توجه اینکه عبداللهی ق��رار بود  10روز
قبل به این سمت منصوب شود؛ اما علیرغم تعیین
برنامه قبلی و دعوت از خبرنگاران ،ناگهان مراس��م
معارفه لغو و جبار جلیلیان بعنوان سرپرست اداره

کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد.
روزنامه جمهوری اسالمی در خبری دلیل این امر را
مخالفت برخی نمایندگان خوزستان با این انتصاب
اعالم کرده بود .سعداهلل عبداللهی مدیرکلی ترانزیت
و تعرفه سازمان بنادر ،مدیرکلی بندر و دریانوردی
خرمشهر و معاونتهای اداره کل بنادر و دریانوردی
خوزس��تان را در کارنامه خود دارد .او بدین ترتیب،
جایگزین ابراهیم ایدنی شد که سالها مدیریت بندر
امام را در اختیار داشت.
از امام به شهیدرجایی

ام��ا تغییر مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزس��تان،
پایان کار ابراهیم ایدنی نبود .او که  11اردیبهشت
ماه جای خود را به جلیلیان و سپس عبداللهی داده
بود؛ دقیقا یک ماه بعد  11خردادماه در مراسم تودیع
و معارفه دیگری ش��رکت کرد .این بار اما نصیب او
معارفه بود و نه تودیع .مرد باتجربه سازمان بنادر به
مدیرکلی بنادر و دریانوردی هرمزگان رسید تا بندر
شهیدرجایی از دوران طوالنی بالتکلیفی و مدیران
پروازی و سرپرستهای چندماهه خارج شود.
وضعیت وخیم بندر شهیدرجایی در سالهای اخیر

به گونهای بود که استاندار هرمزگان در مراسم معارفه
ایدنی به صراحت گفت :طی دو سال اخیر ،این بندر
هم در بحث توسعه فیزیکی و هم در بحث تجهیزات
مغفول مانده است.
اس��تاندار هرمزگان با بیان اینکه «توسعه و سرعت
مدنظر بنادر نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی
اس��تان و وزارتخانههای مربوطه اس��ت» ،گفت :در
توس��عه س��واحل مکران ،برنامهه��ای خوبی برای
گسترش بندر شهید بهشتی چابهار طرحریزی شده
اس��ت و از همینرو انتظار در این است که فازهای
توسعهای بندر شهید رجایی نیز مدنظر باشد.
منصور آرامی ،نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون
عم��ران مجلس ،نیز حضور افراد باتجربه را در حل
و فصل مس��ائل و رشد و توس��عه بنادر هرمزگان
پراهمیت دانست و گفت :انتصاب مدیر باتجربهای
همچ��ون آق��ای ایدنی بعن��وان مدی��رکل بنادر و
دریان��وردی هرمزگان نگران��ی کمیته حمل ونقل
دریایی مجلس را از بین برد .وی ضرورت داش��تن
نگاه جامع به توس��عه بنادر و بهرهگیری از ظرفیت
دریا تأکی��د کرد و گفت :با توجه به بیانات رهبری
هرجا که به دریا میزنیم؛ آنجا پیروز خواهیم شد.

ریی��س کمیته حم��ل و نق��ل دریایی مجلس
بندر شهید رجایی را اصلیترین بندری دانست
که میتواند تنه ب��ه تنه رقیبان منطقهای بزند
وپتانسیلها و ظرفیتهای منطقه را جذب کند،
خاطرنشانکرد:بایددرزمینهفعالیتهایمرتبط
با دریا یک کارگروه به مرکزیت بندر شهید رجایی
توسط استانداری هرمزگان تشکیل شود.
علی جهاندیده ،عضو هیأت عامل و معاون بندری
و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی ،نیز در
این مراسم با تقدیر از زحمات سیدعلی استیری،
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ،که
با حفظ س��مت چهارماهی سرپرستی اداره کل
بنادر هرمزگان را نیز بر عهده داشت ،از مهندس
ایدنیبعنوانیکیازمتخصصترینومتعهدترین
نیروهای س��ازمان بنادر یاد کرد که مسؤولیت
سنگین بنادر هرمزگان بعنوان مهمترین بنادر
کشور – چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ
درآمدی -به وی سپرده شده است.
ایدن��ی هم در س��خنانی ضمن بی��ان آماری از
وضعیت بنادر و س��واحل کشور ،به جایگاه مهم
این استان در حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
پرداخ��ت .وی دو مقصود اصلی را بعنوان هدف
خود در پذیرش این مس��ؤولیت را غنیس��ازی
س��طح زندگی مردم هرمزگان از طریق توسعه
سواحل و ایجاد توسعه پایدار از یک سو و ارتقای
جایگاه بندر شهید رجایی در عرصه منطقهای و
بینالمللی از س��وی دیگر عنوان کرد .ایدنی در
ادامه رویکردهای کاری خود را برای ایجاد تحول
در حوزه دریایی و بندری هرمزگان و تحقق دو
هدف یادشده ،تشریح کرد.
بازگشت به بوشهر

اما دومین بندر بزرگ کشور هم از دایره انتصابات
بینصیب نماند .چرا که اوایل اردیبهشت ماه ،در
حکمی از س��وی معاون وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی ،محمد
راستاد بعنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر منصوب شد .این انتصاب در حالی انجام
گرفتکهراستادطیچندسالگذشتهاینسمت
را برعهده داشت اما خرداد ماه پارسال به دالیل
نامشخص و ناگهانی از پست خود برکنار شد .در
این مدت ،فتحاهلل خوشبختی بعنوان سرپرست
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر را اداره
میکرد .گفتنی است ،قبل از این انتصابات و در
اواخر سال گذشته نیز منوچهر تاتینا ،از مدیران
سابق بخش مسافری سازمان بنادر ،به مدیرکلی
بنادر و دریانوردی مازندران منصوب شده بود.
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الریجانی و روحانی به بنادر رفتند

همزمان با تغییر و تحوالت در سطوح مدیریتی بنادر کشور ،مسؤوالن ارشد نظام هم در بازدیدهایی از بنادر
کشور در جریان روند توسعه و فعالیتهای آنها قرار گرفتند .در تازهترین بازدیدها ،حسن روحانی به بندر
شهیدبهشتی چابهار سر زد .علی الریجانی راهی بندر شهیدرجایی شد و اسحاق جهانگیری و محمد باقر
نوبخت از بندر بوشهر بازدید کردند.
روحانی :توسعه چابهار توسعه کشور است

در جریان سفر هیأت دولت به سیستان و بلوچستان در ابتدای سال جاری ،رئیس جمهور از طرح توسعه
بندر شهید بهشتی چابهار بازدید و در جریان روند اجرایی آن قرار گرفت .طرح توسعه بندر شهید بهشتی
چابهار که از سال  87با  320میلیون دالر اعتبار آغاز شده است،ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال را تا یک
سال آینده از 2.5میلیون تن به  6میلیون تن در سال افزایش میدهد .در حال حاضر مرحله یک این طرح
 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پنج میلیون و  200هزار مترمکعب الیروبی صورت گرفته و به 40
هکتاراراضی پسکرانه اسکله متصل شده است .طول اسکله چند منظوره طرح توسعه بندر شهید بهشتی
چابهار  800متر و دارای موج شکنی به طول 2.5کیلومتر است.
رییس جمهو ِری در جریان این بازدید با بیان اینکه «موقعیت بندرچابهار باید منطبق با بندر شهید رجایی در
استان هرمزگان باشد» ،تأکید کرد این بندر باید نقش خود را در عرصه بینالمللی و جهانی ایفا کند.
روحانی با بیان اینکه «نباید اجرای طرحی در یک شهرستان را متعلق به همان منطقه دانست» ،گفت :اوال
که ما یک ملت و شهر هستیم و دولت هیچ نظر خاصی نسبت یک شهرستان با شهرستان دیگر ندارد .اینکه
میگوییم توسعه بندر چابهار یکی از طرحهای مهم کشور است؛ این بحث چابهار نیست ،بحث سیستان و
بلوچستان هم نیست ،بحث کشور است.
وی اضافه کرد :اگر ما بتوانیم امکانات و قدرت این بندر را به جایی برسانیم که توانش را برای واردات و صادر
افزایش بدهیم ،این موضوع مربوط به چابهار نیست ،بلکه متعلق به کل سیستان و بلوچستان و کشور است.
روحانی تأکید کرد :بندر و منطقه چابهار باید مرکز اقتصادی برای کشورهای شرقی و شمالی ایران باشد.
رییس جمهور با اشاره به سفر خود به بیشکک پایتخت قرقیزستان ،گفت :اولین بحث ما در این کشور
موضوع راه آهنی بود که از چین به قرقیزستان ،تاجیکستان ،افغانستان و سپس به ایران میآید و در انتها به
چابهار متصل میشود ،بحث ما اتصال چابهار به چین است؛ بنابراین ،کسی نمی تواند بگویید چرا چابهار؟
چرا که این یک کار ملی است.
سؤاالت الریجانی از سعیدنژاد درباره بندر شهیدرجایی

رئیس مجلس شورای اسالمی نیز دهم اردیبهشت ماه ،همزمان با روز خلیج فارس ،از مجتمع بندری شهید
رجایی بازدید کرد .علی الریجانی که به منظور شرکت در چهارمین جشنواره ملی فرهنگی خلیج فارس به
هرمزگان سفر کرده ،پس از سخنرانی در آیین اختتامیه این جشنواره با حضور در مجتمع بندری شهید
رجایی از امکانات و قابلیتهای این مجتمع بندری بازدید بهعمل آورد.
بازدید از مراحل الیروبی حوضچه شماره ،3جرثقیلهای کانتینری ،فعالیتهای لجستیکی کاال و ترمینالها
و انبارهای کاالی فله بخش دیگری از این برنامه بازدید نیم ساعته بود.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی در جریان بازدید رییس مجلس از بندر ش��هید رجایی اعالم کرد:
برای خرید تجهیزات فاز دوم طرح توسعه این مجتمع بندری ،ظرف سه ماه آینده تأمین اعتبار صورت
میگیرد.
محمد س��عیدنژاد در پاسخ به س��وال رئیس مجلس در خصوص ظرفیت عملیاتی فعلی این بندر گفت:
هماکنون ظرفیت تخلیه و بارگیری در این مجتمع بندری ساالنه حدود 100میلیون تن کاال و ظرفیت
کانتینری این بندر  3و نیم میلیون  TEUکانتینر است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد :در سفر اواخر سال گذشته هیأت محترم دولت به استان
هرمزگان و بازدید رئیس جمهور از بندر شهید رجایی ،دستور اکید داده شد تا تجهیزات فاز دوم طرح توسعه
این مجتمع بندری هرچه زودتر خریداری شود.
سعیدنژاد در پاسخ به سؤال رئیس مجلس در مورد زمان اتمام فاز دوم این طرح افزود :تأمین اعتبار الزم
ب��رای خری��د تجهیزات فاز دوم این مجتمع بندری ظرف  3ماه آینده انجام و در س��ال  94با نصب تمام
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جرثقیلهای مخصوص تخلیه و بارگیری کانتینر
در اس��کلههای یال ش��رقی و غربی ،فاز دوم کامل
میش��ود .به گفت��ه وی20 ،جرثقیل غول پیکر در
یالهای شرقی و غربی ترمینال دوم کانتینری بندر
نصب خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پاسخ
به س��وال دیگر رئیس مجلس در خصوص میزان
سرمایهگذاری بخشهای خصوصی در این مجتمع
بندری گفت :به غیر از خرید جرثقیلهای اسکلههای
پیشانی بندر ،سرمایهگذاری و بهرهبرداری از تمامی
محوطههای بندری و پس��کرانهها در  2400هکتار
توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.
وی در پایان گفت :در حال حاضر ،عملیات عمرانی
ساخت اسکلههای فاز دوم این بندر به اتمام رسیده
و عملیات اجرایی فاز  3طرح توسعه بندر را براساس
دستورات ابالغ شده توسط دولت ،طی سال جاری
آغاز خواهد شد که با بهره از این فاز ،ظرفیت مجتمع
بندری ش��هید رجایی به  8میلیون  TEUکانتینر
افزایشمییابد.
بازدید حاشیهس�از رئیس بنیاد مستضعفان
از بندر شهیدرجایی

اما بندر شهیدرجایی ماه گذشته میزبان یک مقام
مسؤول دیگر هم بود که این بازدید ،حواشی مهمی
را برای بندر در پی داشت .ششم اردیبهشت ،محمد
فروزنده ،رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی،
در رأس هیات��ی از فع��االن دریای��ی و بن��دری از
مجتمع بندری شهید رجایی بازدید کرد .بازدیدی
که با توجه به تح��والت این بندر در دولت یازدهم
بااهمیت تلقی ش��د .چرا که سال گذشته و پس از
ماهها بالتکلیفی اپراتوری فاز دوم بندر شهیدرجایی
به ش��رکت خدمات دریایی و بندری سینا ،وابسته
به بنیاد مس��تضعفان ،واگذار شد و فعالیت شرکت
تایدواتر خاورمیانه که سهام اصلی آن در اختیار سپاه
و بسیج است ،در این بندر متوقف شد.
با توجه به این سوابق ،بازدید رییس بنیاد مستضعفان
و جانبازان از بندر شهیدرجایی که ارتباط شخصی

نزدیکی هم با دکتر حسن روحانی ،رییسجمهوری،
دارد؛ واج��د اهمیتی ویژه اس��ت .رییسجمهور در
بازدید خود از بندر شهیدرجایی در اسفندماه گذشته
اعالم کرده بود فازهای دوم و سوم بندر شهیدرجایی
در دول��ت یازدهم به بهرهبرداری خواهد رس��ید و
برای فازهای  4و  5تصمیمگیری خواهد شد .از این
جهت ،به نظر میرسد بازدید فروزنده در این شرایط
از بندر شهید رجایی ،نشانهای از برنامه جدی دولت
یازده��م برای تحوالت جدی در این بندر و تثبیت
مسایل مدیریتی آن است.
درعین حال ،بازدید فروزنده از بندر شهیدرجایی بر
بازار بورس هم تأثیر گذاشت و سهام شرکت خدمات
دریایی و بندری سینا حسابی مشتری پیدا کرد و
باال رفت .در پی واکنش بورس 14 ،اردیبهشت ماه
محمد رمضانیان ،مدیرعامل شرکت سینا ،به رییس
اداره نظارت بر ناش��ران فرابورس نامهای نوشت که
در آن آم��ده بود :در خص��وص پیشبینی بودجه
 1393متأسفانه ش��ایعاتی با توجه به فعالیت این
شرکت در بندر شهید رجایی در بازار سرمایه شکل
گرفته مبنی بر افزایش درآمد که بدین وسیله اشعار
میدارد ش��رکت تایدواتر بنا بر قراردادی که با اداره
بندر ش��هید رجایی داشته ،س��هم  40درصدی از
درآمد  THCرا به خود اختصاص میداده و ضمنا دو
ترمینال را در اختیار داشته و همچنین از درآمدهای
ترمینالی که ش��امل انبارداری نیز بوده 40 ،درصد
سهم داشته است .ولی این شرکت بهتازگی به این
بندر ورود نموده و با در اختیار داشتن یک ترمینال
(ترمینال ش��ماره  )2و با نسبت سهم  25درصد از
 THCطی توافقنامهای مش��غول ب��ه کار گردیده و
از انبارداری س��هم ناچی��زی دارد و هنوز قراردادی

فیمابین شرکت و سازمان محترم بنادر و دریانوردی
منعقد نگردیده است .بنابراین ،سودآوری این شرکت
نسبت به ش��رکت تایدواتر قطعا کمتر بوده و این
موارد در پیشبینی عملکرد سال  1393مورخه /26
 1393 /01لحاظ گردیده است.
انتشار این نامه و در پی آن مصاحبه معاون سازمان
بنادر ،تا چند هفته سهامداران سینا و بازار بورس را
تحت تأثیر قرار داد.
خط مسافری دریایی خرمشهر  -بصره رسما
راهاندازی شد

اما تحول مهم دیگر در بنادر آن بود که خط مسافری
دریایی خرمشهر -بصره در مراسمی با حضور معاون
بندری و مناطق ویژه س��ازمان بن��ادر و دریانوردی
کشور ،مدیرعامل خط کشتیرانی والفجر و جمعی
از مسؤوالن محلی خرمشهر به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در این مراسم
گفت :این خط دریایی با هماهنگی کشتیرانی والفجر
با توجه به ظرفیتهای فراوان بخش مسافری دریایی
و وجود پایانه مجهز در بندر خرمشهر راه اندازی شد.
عادل دریس با اشاره به فعالیت خط مسافری دریایی
خرمشهر  -کویت از این بندر افزود :پایانه مسافری
دریایی خلیج فارس بندر خرمشهر دارای دو پست
اسکله است و ظرفیت جابجایی بیش از  1200نفر
در روز را دارد .وی پی��ش بین��ی کرد با تبلیغات و
بازاریابی صورت گرفته از سوی کشتیرانی والفجر از
حداکثر ظرفیت مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر فاصله دریایی
خرمش��هر  -بصره را  16مایل دریایی عنوان کرد و
افزود :زمان رفت یک ساعت و برگشت این کشتی
نیز یک ساعت است و  235نفر ظرفیت این کشتی
است .وی رفاه حال زائرین عتبات عالیات را از دیگر
اهداف راه ان��دازی این خط دریایی خواند و گفت:
هموطنان از این پس میتوانند از طریق مرز دریایی
خرمش��هر و مراجعه به پایانه بین المللی مسافری
دریای��ی خلیج ف��ارس بندر خرمش��هر ،به صورت
انفرادی یا کاروانی به کشور عراق سفر کنند.
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تجمیعجمعیت
در سواحل جنوب
استقبال جامعه دریایی
ازسیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری س�یام اردیبهشت ماه س�ال جاری سیاستهای کلی
«جمعیت» را که براساس بند یک اصل  110قانون اساسی و پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ،ابالغ کردند .نکتهای که در
سیاستهای ابالغی مورد توجه و استقبال جامعه دریایی قرار گرفت ،تأکید
ایش�ان بر « ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و س�واحل خلیج
فارس و دریای عمان» بعنوان یکی از سیاستهای جمعیتی کشور بود که
در این ابالغیه دیده شد .طرح این موضوع از سوی عالیترین مقام نظام در
حالی بود که همواره فعاالن دریایی کشور ،انجمنها و تشکلهای تخصصی
ش�رایط عادالن�ه ش�ود ت�ا جمعیت س�واحل
افزایش یابد

رییس هی��أت مدیره انجمن
مهندس��ی دریای��ی ای��ران
دراینب��اره گف��ت :تأکی��د بر
افزایش جمعیت و ایجاد مراکز
جدید جمعیتی در س��واحل و
جزای��ر خلی��ج ف��ارس که در
ابالغی��ه اخیر مقام معظم رهبری مطرح ش��ده؛
خواس��ت جامع��ه دریایی اس��ت ک��ه از طریق
تش��کلهای دریایی ط��ی س��الهای اخیر نیز
پیگیری شده است.
دکتر عباس نوبختی درباره اهمیت طرح موضوع
دریا و س��واحل در سیاس��تهای کلی جمعیتی
کش��ور توضیح داد :امروزه اس��تفاده از دریاها با
توجه ب��ه پهنه گس��ترده و غن��ای معدنی آنها
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در همایشها ،مصاحبهها و مکاتبات و پیگیریهای خود با مسؤوالن بر این
نکته که برخالف عموم کشورهای دارای سواحل طوالنی ،ایران بهره چندانی
از س�واحل خود نمیبرد و به جای آنکه پرجمعیتترین و آبادترین شهرها
در این مناطق باش�د؛ بخش عمدهای از س�واحل کش�ور خالی از جمعیت
اس�ت .حال با ابالغ سیاستهای جمعیتی و توجه ویژه به موضوع سواحل
از سوی مقام معظم رهبری ،انتظار میرود برنامهریزیهای جدی و عملی در
این راستا صورت گیرد؛ انتظاری که در گزارش پیشرو ،از سوی چند تن از
کارشناسان و فعاالن دریایی ارشد کشور نیز ابراز شده است.

یک ض��رورت اجتناب ناپذیر ب��ه خصوص برای
کشورهای دارای مرز دریایی است.
وی افزود :پهنه گسترده دریاها حدود  70درصد
س��طح کره زمین را پوشانده است که  80درصد
این پهنه به صورت مشاء است .به عبارتی ،بالغ بر
 50درصد سطح کره زمین به صورت مشاء است
و کش��ورهایی که دارای برنامه هستند و در این
حوزه سرمایهگذاری میکنند؛ در حال استفاده از
این پهنه گسترده هستند.
این پیشکسوت علوم دریایی کشور با بیان اینکه
«دریاها عالوه بر اس��تفاده در حوزه حملونقل و
کشتیرانی به لحاظ مواد معدنی پتانسیل بسیار
زی��ادی دارند» ،گف��ت :برخی م��واد معدنی را
صرفا میتوان از دریا اس��تخراج کرد .همچنین،
انرژیهای تجدیدپذیر که منشأ آنها باد و موج و
دمای بین الیههای آب است ،از دیگر استفادهها

از دریاها و اقیانوسها اس��ت .این در حالی است
که امروزه کش��ور ما استفاده محدودی از دریاها
دارد که بیشتر جهت حمل و نقل و مقداری هم
ماهگیری است.
نوبختی با بیان اینکه «اس��تفاده از ظرفیتهای
نوار س��احلی و دریاها از بعد امنیتی هم بس��یار
مهم اس��ت» ،یادآور ش��د :باال بردن سهم تولید
ناخالص ملی ( )GDPاز دریاها یک ضرورت است.
به طوری ک��ه برخی کش��ورهای دریایی تا 55
درصد تولید ناخالص ملی خود را از دریاها کسب
میکنند و س��هم دری��ا از  GDPدر کش��ورهای
پیش��رفته ح��دود  8تا 10درصد اس��ت .این در
حالی اس��ت که س��هم تولید ناخالص ملی ایران
از دریا با احتس��اب بخش نفت حدود  2.6درصد
و بدون نفت حدود  1درصد است ،که بسیار کم
است.

Marine Engineering
وی با اش��اره به این م��وارد تصریح کرد :بند 10
سیاستهای جمعیتی کشور ابالغی توسط مقام
معظم رهبری توجه بسیار دقیق و درستی به این
مطالب و باال بردن سهم درآمد کشور از دریاها را
نشان میدهد که این مطلب از طریق تشکلهای
دریایی طی س��الهای اخیر نیز پیگیری ش��ده
اس��ت .فرمایش رهب��ری دراینباره ب��ه گونهای
اس��ت که میتوان گفت :جانا س��خن از زبان ما
میگویی.
نوبختی افزود :انتظار میرود مسؤوالن حکومت با
اعتقاد و درک عمیق از این مطلب بستر مناسب
این سیاست را عملی و اجرا کنند.
رییس هیأت مدیره انجمن در ادامه تدکید کرد
که برای تحقق این امر بس��یار مهم ،الزم اس��ت
اقدامات حداقلی زیر انجام پذیرد:
 -1مس��ؤوالن حکومتی اوال اعتق��اد به این امر
داشته و نه تنها مانع حرکت مردم در این جهت
نش��وند؛ بلکه راههای الزم این حرکت را هموار
سازند.
 -2امکانات بس��یار اولیه ب��ه خصوص آب و برق
جهت مناطق م��رزی دریایی تا ارتفاع خاصی از
سطح دریا تأمین شود.
 -3قوانین حاکم بر این مناطق با توجه به شرایط
اقلیمی و سختیهای ویژه این مناطق متناسب
با این مناطق وضع و اجرا شود .چراکه با قوانین
زمین��ی نمیت��وان کار دریایی انج��ام داد و یا با
قوانین و آییننامههای پایتخت نمیتوان عدالت
اجتماعی را در این نواحی تأمین کرد.
نوبختی در پایان یادآور ش��د :چنانچه در قوانین
حاکم بر این مناطق عدالت به این معنی تعریف
ت بیش��تری کشیده و
ش��ود که «هر کس زحم 
شرایط محیطی سختتری را تحمل و کار کند،
بهر ه بیش��تری ببرد»؛ خود ب��ه خود این مناطق
آباد و پرجمعیت خواهد شد.
گام مه�م ب�رای افزای�ش جمعی�ت در مناط�ق
ساحلی

رییس هی��أت مدیره انجمن
توس��عه دریامحور نی��ز با ابراز
خوش��نودی از ق��رار گرفت��ن
موضوع ایجاد مراکز جمعیتی
بویژه در سواحل و جزایر خلیج
ف��ارس و دری��ای عم��ان در
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه
جمعیت این ابالغیه را یکی از مصادیق «توسعه
دریامح��ور» خوان��د که طی س��الهای اخیر از
س��وی جامعه دریایی کش��ور مطرح و پیگیری
شده است.

دکتر علی طاهری گفت :ضرورت توس��عه بنادر
و ش��هرهای ساحلی کش��ور از مواردی است که
طی همایشهای مختلف دریایی کشور از سوی
جامعه دریایی مطرح و در قالب دکترین «توسعه
دریامحور» به مسؤوالن نظام ارائه شد.
وی با اشاره به دیدار اعضای هیأت امنای انجمن
توس��عه دریامحور در سال گذشته با مقام معظم
رهبری افزود :در این دیدار ،گزارش��ی از مبانی و
مفاد دکترین «توسعه دریامحور» به ایشان ارائه
شد که خوشبختانه ،ایشان اعالم کردند قبال هم
گ��زارش این موضوع را دریافت کردهاند و جهت
پیگیری به ارگانهای مربوطه ابالغ کردهاند.
طاه��ری درعین حال تصریح ک��رد :قرار گرفتن
موضوع «ایج��اد مراکز جدید جمعیتی بویژه در
جزایر و س��واحل خلیج ف��ارس و دریای عمان»
در مجموع��ه سیاس��تهای کلی کش��ور ،توجه
بیشتر مجموعه مسؤوالن و دستگاههای اجرایی
و قانونگ��ذاری به این موض��وع را در پی خواهد
داشت.
وی با بیان اینکه «افزایش جمعیت در س��واحل
و جزایر کش��ور از ضرورتهای تبدیل مدلهای
جمعیتی از وضع موجود به وضع مطلوب است»،
توضی��ح داد :در ح��ال حاض��ر ،تراکم جمعیتی
بیشتر در پایتخت و مناطق مرکزی کشور وجود
دارد و ب��ه جای آنکه همچ��ون اغلب نقاط دنیا،
شهرهای ساحلی آباد و پرجمعیت باشند؛ شاهد
تمرکز بس��یار ضعیف و پراکندگی جمعیتی در
این مناطق هستیم.
مدیرعامل پیش��ین س��ازمان بنادر و دریانوردی
افزود :دکترین «توس��عه دریامح��ور» به دنبال
تغییر این الگوی جمعیتی اس��ت ت��ا با افزایش
جمعیت در مناطق س��احلی ،زمینههای رشد و
توسعه اجتماعی ،صنعتی ،اقتصادی و اشتغالزایی
در این مناطق نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه «مباحث دریایی در حال حاضر
بط��ور جدی در س��طح دول��ت و مجلس مطرح
است» ،به تدوین سند ملی توسعه دریایی کشور

در حال حاضر ،تراکم جمعیتی بیشتر
در پایتخت و مناطق مرکزی کشور
وجود دارد و به جای آنکه همچون اغلب
نقاط دنیا ،شهرهای ساحلی آباد
و پرجمعیت باشند؛ شاهد تمرکز بسیار ضعیف
و پراکندگی جمعیتی در این مناطق هستیم

زیر نظر شورایعالی انقالب فرهنگی اشاره کرد و
گفت :در جلس��ه اخیر تشکلهای دریایی که در
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تشکیل
شد ،مقرر شد انجمنها و تشکلهای دریایی این
س��ند را بررس��ی و نظرات خود را طی دو هفته
آینده برای نهایی شدن آن ارائه دهند.
طاه��ری افزود :عالوه بر این ،اس��ناد دیگری در
حوزههای��ی نظی��ر حملونقل دریای��ی در حال
تدوین اس��ت که با تصویب و ابالغ این اس��ناد،
رویکردهای دریامحور در س��طح کش��ور تقویت
خواهد شد.
رییس هیأت مدیره انجمن توس��عه دریامحور با
بیان اینکه «به نظر میرس��د باور الزم نسبت به
حوزه دریا در میان مدیران کالن کش��ور بوجود
آمده است» ،تصریح کرد :توجه ویژه به سواحل
و جزایر در ابالغیه سیاس��تهای کلی جمعیتی
کش��ور از س��وی مقام معظم رهبری ،گام بسیار
مهمی در این راستا خواهد بود.
وی اف��زود :اینک��ه ای��ن موض��وع در چارچوب
اس��تراتژی افزایش جمعیت کشور مطرح شده،
نش��ان میدهد برای توس��عه کش��ور و افزایش
جمعی��ت ،نیازمند اص�لاح الگ��وی جمعیتی و
افزای��ش تراک��م در مناط��ق س��احلی و جزایر
هستیم.
سیاستگذاری رهبری درباره سواحل اجرایی
شود

نایب رییس فراکسیون توسعه
بنادر و صنایع دریایی مجلس
نی��ز ایج��اد مراک��ز جمعیتی
جدی��د در س��واحل و جزای��ر
خلیج فارس و دریای عمان را
اقدامی بسیار اساسی خواند.
منص��ور آرامی اظهار داش��ت :ق��رار گرفتن بند
مربوط به ایجاد مراکز جمعیتی جدید در سواحل
و جزای��ر خلیج ف��ارس و دریای عم��ان در این
سیاس��تها ،از لحاظ امنیتی ،اجتماعی ،توسعه
منطقهای و فرهنگی بسیار بجا و کاربردی است.
وی با اش��اره به قرار داشتن کانونهای جمعیتی
ای��ران در مناط��ق مرک��زی اف��زود :متأس��فانه
پراکندگی جمعیت در سواحل کشور بسیار کم
است و بسیاری از جزایر ،خالی از سکنه هستند.
نماین��ده بندرعباس ب��ا تأکید ب��ر اینکه «برای
جلب جمعیت در مناطق س��احلی و جزایر باید
زیرساختهای الزم در این مناطق ایجاد شود»،
ابراز امیدواری کرد که با تش��کیل کارگروههای
تخصصی ،این سیاس��تگذاری به برنامه تبدیل و
اجرایی شود.
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نایب رییس فراکس��یون توس��عه بنادر و صنایع س��واحل میتوانند نق��ش کلی��دی در ترانزیت راهکارهای جلب جمعیت در مناطق ساحلی

دریایی مجلس تأکید کرد که این نهاد پارلمانی
هم حتما اجرایی ش��دن این بند از سیاستهای
جمعیتی کشور را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه «کشورهای حاشیه جنوبی
خلیج ف��ارس از نظر توس��عه س��احلی از ایران
جلوتر هستند» ،گفت :با توجه به همخوانیهای
فرهنگی مردم این کشورها با مردم جنوب کشور،
ما نیز باید نوار س��احلی ش��مال خلیج فارس را
توسعه دهیم تا مردم فکر نکنند دولت ایران توان
استفاده از پتانسیل سواحل و دریایی را ندارد.
نماینده بندرعباس با اشاره به اینکه «بندرعباس
بعنوان بزرگترین ش��هر س��احلی جنوب کشور
تنها  400هزار نفر جمعیت دارد» ،تصریح کرد:
در ص��ورت افزایش جمعیت بنادر و ش��هرهای
س��احلی ،این مناطق میتوانند در ابعاد مختلف
امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به کشور
کمک کنند.
برنام�ه منس�جم ب�رای رش�د جمعیت�ی در
سواحل

دبیر س��تاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریای��ی ه��م در اظهاراتی بر ضرورت توس��عه
همهجانبه سواحل کشور در راستای سیاستهای
جمعیتی ابالغ شده از طرف مقام معظم رهبری
تأکید کرد.
دکتر محمدسعید س��یف گفت :سواحل جنوب
کش��ور و جزایر مختل��ف آن فرصتهای مهمی
برای توس��عه اقتصادی کشور فراهم کرده است.
جزایرخلی��ج فارس نیز بر این مهم افزوده و مثال
جزیره قشم به تنهایی از دهها کشور دنیا بزرگتر
است.
وی افزود :اهمیت این سواحل از آنجا دو چندان
میش��ود که بدانیم مرز مشترک ما با کشورهای
دیگ��ر و از س��وی دیگ��ر دروازهای هس��تند به
دریاه��ای آزاد که حدود  70درصد س��طح کره
زمین را اش��غال کردهاند .بهعبارت دیگر ،نه تنها
سواحل خود فرصت هستند بلکه آغازی هستند
برای به دریا زدن و از دریا بهره بردن.
این استاد دانشگاه با اشاره به تأکید سیاستهای
کلی ابالغی بر ایج��اد مراکز جدید جمعیتی در
س��واحل خلیج فارس و دریای عمان یادآور شد:
س��واحل جنوبی کش��ور در نزدیکی مسیرهای
پرتردد کش��تیرانی دنیا واقع شده و تنگه هرمز
روزانه ش��اهد عبور انواع ش��ناورها و کشتیهای
بزرگ اس��ت که طبیعتا خدمات مختلف دریایی
را نیاز خواهند داشت.
وی ب��ا بیان اینکه «از بع��د حمل و نقل نیز این
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کاالی آسیای میانه را بازی کنند» ،تصریح کرد:
طبیعتا در صورت حل مس��ائل داخلی میتوان
از این فرصت اس��تثنایی بهره ف��راوان در جهت
آمایش مناس��ب س��رزمین و توس��عه جمعیتی
سواحل کشور برد.
دبیر س��تاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
افزود :کمآبی و بح��ران آب نیز ضرورت دیگری
است که ما را ملزم میسازند در آمایش جمعیتی
بیشتر بر سواحل کشور تکیه کنیم.
س��یف با تأکید ب��ر اینک��ه «ایج��اد عقبهها و
زیرس��اختهای مناس��ب میتواند سنگ بنای
مهمی در این راستا باشد» ،گفت :در حال حاضر
تقریبا تمای ش��هرهای س��احلی جزء شهرهای
کوچک و محروم هس��تند که مس��لما توانایی
الزم جه��ت این مهم را نمیتوانند فراهم کنند.
کوتاهیهای گذشته و عدم سرمایهگذاریهای
متوازن و مناس��ب در س��واحل موجب شده در
حال حاضر حداکثر اس��تفاده جدی کش��ور از
بنادر ،صادرات و واردات و نهایتا صیادی آن هم
بیشتر به صورت سنتی و محلی آن باشد.
وی افزود :فرصتهایی همچون توس��عه صنعتی
متکی بر دریا ،پرورش ماهی در دریا ،گردشگری
و توریسم ،بهرهگیری از ذخایر معدنی و بسیاری
فعالیتهای دیگر ش��کل نگرفته و مس��لما بدون
برنامه منسجم برای آنها توسعه شهرهای موجود
و یا ایجاد مناطق جمعیتی کاری مشکل خواهد
بود.
دبیر س��تاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
بر این اساس در پایان تأکید کرد :توسعه مدلهای
مناس��ب و اس��تفاده از فناوریهای جدید برای
اقتصادی کردن فعالیتها و بهرهبرداری کامل از
دریا ضرورتی جدی اس��ت که در چارچوب این
سیاستها باید مورد توجه قرار گیرد.
فرصتهاییهمچونتوسعهصنعتیمتکی
بر دریا ،پرورش ماهی در دریا ،گردشگری
و توریسم ،بهرهگیری از ذخایر معدنی
و بسیاری فعالیتهای دیگر شکل نگرفته
و مسلما بدون برنامه منسجم
برای آنها توسعه شهرهای موجود
و یا ایجاد مناطق جمعیتی
کاری مشکل خواهد بود

مش��اور مدیرعامل شرکت ملی
نفتکش ای��ران گف��ت :بهترین
راهکار برای جذب و نگهداش��ت
جمعی��ت در مناطق س��احلی
کشور ،توجه به گردشگری دریایی
و ایجاد شغل در این مراکز است.
کاپیتان محمد س��میعی با بی��ان اینکه «مجموع
فعالیتها در کش��ور ما تاکنون ب��ه گونهای بوده که
جمعیت را در مناطق ساحلی حفظ نکردهایم» ،افزود:
جمعیت مناطق ساحلی جنوب کشور یا به مناطق
مرکزی کشور و یا به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
ف��ارس رفتهان��د .دلیل ای��ن امر ،وج��ود امکانات و
تس��هیالت بیش��تر در مناط��ق مرکزی کش��ور و
زمینههای کاری و پیش��رفت در کشورهای جنوب
خلیج فارس بوده اس��ت .س��میعی با بی��ان اینکه
«جمعیت باال در س��واحل از نظر اس��تراتژیک برای
کشور نقش مهمی ایفا میکند» ،یکی از مهمترین
راهکارهای حفظ و جذب جمعیت در این مناطق را
توسعه گردشگری دریایی دانست .وی با بیان اینکه
«توجه به گردشگری دریایی نیاز به سرمایهگذاری
زیاد از س��وی دولت ندارد» ،گف��ت :در حال حاضر،
سرمایهگذاران زیادی آماده ورود به این حوزه هستند؛
اما به دلیل نبود اطمینان از بازگشت و امنیت سرمایه
و قوانین و مقررات دس��ت و پاگیر ،دس��ت و دلشان
میلرزد .مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران
یادآور ش��د :ورود یک گردش��گر به مناطق ساحلی
برای  16نفر اشتغالزایی به همراه دارد که این رقم در
مناطق داخل کش��ور  10نفر اس��ت که اشتغالزایی
گردشگری دریایی را نشان میدهد.
وی ب��ا بیان اینکه «برای جذب جمعیت در مناطق
ساحلیبایداشتغالزاییکرد»،گفت:یکیازراهکارهای
مناسب اشتغالزایی ایجاد و فعالسازی مجموعههای
اوراق و بازیافت کشتی (اسکراپ یارد) است که بویژه
در مناطقی مانند سواحل بلوچستان و قشم میتوان
آنها را ایجاد کرد .سمیعی با بیان اینکه «ایجاد اسکراپ
یاردها پایهای اساسی برای توسعه بخش کشتیسازی
اس��ت» ،توضیح داد :با اشتغالزایی ناشی از اسکراپ،
میتوان پرسنل و افراد را کنار ساحل نگه داریم و با
آموزش ،آنها را در کشتیسازیها نیز به کار بگیریم.
وی تقویت و توسعه بخش تعمیرات کشتی را ظرفیت
دیگر اشتغالزایی در مناطق ساحلی دانست و با بیان
اینکه «کشور ما در بخش تعمیرات بیش از ساخت
ظرفیت توسعه دارد» ،گفت :اگر کشتیسازیها طبق
تعهد و با قیمت مناس��ب ش��ناورها را تعمیر کنند؛
کشتیرانیها و مالکان کشتی از مراجعه به یاردهای
جنوبی خلیج فارس خودداری خواهند کرد.

Marine Engineering
معاون اول رئیسجمهور در کارگروه توسعه زیربنایی سواحل مکران:

ن توسعه کشور شود
سواحل جنوب باید کانو 

معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «سواحل استانهای جنوبی کشور
باید به یکی از کانونهای اصلی توسعه کشور تبدیل شود» ،گفت :سواحل
خلیج فارس و دریای عمان فرصت و ظرفیتهای بس��یار ارزشمندی برای
کشور محسوب می شوند که تاکنون آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته
است.
اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه توسعه زیربنایی سواحل مکران افزود:
اکنون که دولت نسبت به توسعه سواحل کشور اهتمام ویژه دارد ،الزم است
طرحی جامع در این رابطه تدوین ش��ود تا دستگاههای مربوطه با وحدت
روی��ه و در چارچوبی معین در جهت تحق��ق این امر حرکت کنند .معاون
اول رئیسجمهور با اش��اره به سفر دکتر حسن روحانی به استان سیستان
و بلوچس��تان ،خاطرنشان کرد :در این سفر طرحهایی در حوزه وزارت نفت
تصویب شده که باید با جدیت نسبت به اجرای این طرحها اقدام شود تا شاهد
پیشرفت و توسعه در این منطقه باشیم .جهانگیری از دستگاههای اجرایی،
وزارتخانهها و نیروهای مسلح حاضر در منطقه بویژه نیروی دریایی ،به خاطر
پیگیری جدی و تالش برای اجرای مصوبات س��فر مقام معظم رهبری به
بندرعباس قدردانی کرد و گفت :اگر کارها با همین جدیت دنبال شود ،در
آینده شاهد تحول بزرگی در سواحل جنوبی کشور خواهیم بود .معاون اول

رئیسجمهور از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح نیز خواست مطالعات الزم را برای توسعه صنایع مختلف و به خصوص
صنعت پتروش��یمی در این س��واحل به عمل آورده و پیشنهادهای خود را
به دولت ارائه کنند .در این جلس��ه ،مع��اون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیسجمهور گزارشی از واگذاری اعتبارات پروژههای مصوب سفر فرماندهی
معظم کل قوا به بندرعباس در سال  92و تخصیص اعتبارات سال  93ارائه
کرد .بر اساس این گزارش ،صددرصد اعتبارات پیشبینی شده برای پروژههای
این منطقه در بودجه سال  ،92قبل از پایان سال تخصیص داده شده است.
وزی��ر صنعت معدن و تجارت نیز برنامههای توس��عه صنعتی در س��واحل
مک��ران را مطرح کرد و توضیحاتی درباره طرح توس��عه نگین مکران برای
تولید محصوالت پتروش��یمی ارائه داد .نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز
در این جلس��ه درباره تهیه طرح ویژه س��واحل مکران و نحوه اجرا و تأمین
اعتبار جادههای ساحلی گزارش کاملی ارائه کرد .همچنین در این جلسه که
وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،
آموزش و پرورش ،نیرو ،فرمانده نیروی دریایی ارتش ،استانداران هرمزگان
و سیستان و بلوچستان و نمایندگان سایر دستگاههای ذیربط نیز حضور
داشتند؛ آخرین وضعیت طرحهای عمرانی منطقه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و تصمیمات الزم برای اتمام هرچه سریعتر آنها اتخاذ شد.

دستیار ویژه رییسجمهور در گفتوگو با ماهنامه «مهندسی دریا»:

سواحل جنوب میتواند بخش مهمی از مشکالت
اقتصادی کشور را حل کند

دستیار ویژه رییسجمهور در امور
اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی
گفت :سواحل دریای عمان فرصت
بینظیری برای توسعه سیستان و
بلوچستان اس��ت که هیچ استان
دیگری در کش��ور آن را در اختیار
ندارد.
علی یونس��ی در گفتوگوی اختصاصی با ماهنامه «مهندسی دریا» افزود:
سیستان و بلوچستان پتانسیل بسیار بزرگی برای تجارت و کشاورزی دارد .از
بعد صنعتی هم ،صنایع در ساحل زمینه رشد زیادی دارند.
وی توضیح داد :س��واحل دریای عمان فرصت بینظیری است که در هیچ
اس��تان دیگری نداریم .چرا که سیستان و بلوچستان در ساحل دریای آزاد
و مج��اورت اقیانوس هند قرار دارد .در آنجا انواع صنایع تولید انرژی ،فوالد،
کشتیسازی و ...را میتوانیم توسعه دهیم و از دریا و منافع تجارت آزاد بهره
ببریم.
وزیر اسبق اطالعات تأکید کرد :سواحل جنوبی کشور از چابهار تا بندرعباس
فرصت فوقالعادهای است که میتواند نه تنها میتواند مشکالت اقتصادی و
بیکاری استانهای مرزی ،بلکه میتواند بخش مهمی از مشکالت اقتصادی
کشور را حل کند.
به گفته دستیار ویژه رییسجمهور ،دولت در حال ایجاد جاده ساحلی در این
منطقه و فراهمسازی بستر توسعه صنعتی است و این امر در اولویت کاری
دولت یازدهم نیز قرار دارد.
وی مشکل اصلی در برابر توسعه استان سیستان و بلوچستان را «احساس
ناامنی سرمایهگذاران» دانست و افزود :ما بعنوان دولت نمیتوانیم سرمایهگذار
غیردولتی را وادار کنیم در چابهار ،سراوان ،زابل و مناطق دوردست و مرزی
سرمایهگذاری کند .سرمایهگذار وقتی امکان فعالیت در مناطق مرکزی که
امن و نزدیک بوده تسهیالت حملونقل و شرایط اقلیمی مناسب را دارد؛ به
مناطق مرزی با شرایط نامناسب نمیآید .اصوال سرمایهگذار همواره به جایی
میرود که دو مسأله سود و امنیت در آن تأمین و تضمین شده باشد .البته،
دولت با اقدامات تشویقی میتواند سود بیشتر در مناطق مرزی را تضمین
کند؛ اما تأمین امنیت و از آن مهمتر ،از بین بردن «احساس ناامنی» زمانبر
است.
یونسی ادامه داد :من معتقدم مناطقی مانند سیستان و بلوچستان از احساس
ناامنی رنج میبرند .امنیت در آنجا برقرار است و فرق چندانی با تهران و کرج
ندارد؛ اما احس��اس ناامنی همچنان هست که این احساس ناامنی را باید از
بین برد .وی افزود :دولت برای سرمایهگذاری در این مناطق باید اولویت قائل
شود و تسهیالت و ترجیحات دهد .خود دولت ،ارگانها و شرکتهای دولتی
باید در مناطق مرزی سرمایهگذاری کنند .راهکار اینکه این اقدامات سریعتر
به نتیجه برسد ،بهکارگیری مردم آن مناطق است .باید کارگران بومی به کار
گرفته شوند؛ نه اینکه یک مجتمع بزرگ کشاورزی یا صنعتی در سیستان
و بلوچس��تان احداث شود ،ولی کارگران آن را از نقاط دیگر بیاورند .در این
صورت ،هم بیکاری در این مناطق کاهش مییابد و هم خود کارگران و مردم
منطقه امنیت فعالیت اقتصادی را تأمین میکنند.
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کشتی سازی اروندان احیاء می شود

گفت و گو با مدیرعامل اروندان درباره وضعیت شرکت و پروژه های تازه
مدیرعامل ش��رکت کشتیس��ازی اروندان گفت:
با گذش��ت  14ماه از فعالی��ت مدیریت جدید این
شرکت احیاء ش��ده و مطالبات مالی و پاداشهای
کارگران بطور کامل پرداخت شده است.
ارس�لان غمگین در گفتوگو ب��ا خبرنگار مارین
نیوز با اش��اره به انتصاب خود در تاریخ  25دی ماه
 91بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره
اروندان توضی��ح داد :در این زمان ،کارگران حدود
 10م��اه حقوق معوقه و  11ماه عدم پرداخت حق
بیمه از ش��رکت طلب داشتند؛ ضمن آنکه تمامی
پروژههای ساخت شناور از جمله لندینگ کرافتها
متوقف شده بود.
وی با بیان اینکه «اروندان در لیس��ت س��یاه تمام
شرکتهای کارفرما و سازمانها قرار گرفته بود»،
تصریح کرد :عمال ما شرکتی را تحویل گرفتیم که
نه تنها تعطیل ،بلکه نابود شده بود و اساسا شرکتی
وجود نداشت.
مدیرعام��ل کشتیس��ازی اروندان ب��ا بیان اینکه
«وضعیت این ش��رکت در سالهای  89 ،88و 90
هم به همین صورت بوده است» ،گفت :در سال 89
شرکت  158روز توسط هیأت مدیره وقت تعطیل
اجباری بود .در س��الهای  90و  91هم به ترتیب
 205و  158روز (ت��ا مقطع تحویل به مدیرعامل
جدید) تعطیل شد.
وی افزود :در آن زمان نوع نگاه شرکت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعی (شستا) ،مالک اروندان ،هم به این
مجموعه مطلوب نبود؛ چرا که هیچ امیدی به فعال
شدن و سوددهی شرکت نداشتند و عمال با اجبار
و فشارهای مختلف حاضر به در اختیار گرفتن آن
شده بودند.
غمگین با اشاره به اینکه «اروندان در  26شهریورماه
 88بعنوان رد دیون دولت به شس��تا واگذار ش��ده
بود» ،یادآور ش��د :به دلیل وضعیت این شرکت و
عدم انتصاب هیأت مدیره جدید ،شستا تا  12دی
م��اه  91جلو نیامده بود و تنه��ا به صورت موردی
با پیگیری نمایندگان مجلس در پرداخت مطالبات
کارگران کمک میکرد.
وی با بی��ان اینکه «هیأت مدیره جدی��د اروندان
 17دی م��اه  91منصوب و متعاقب آن مدیرعامل
شرکت تعیین ش��د» ،افزود :با این حال ،مسؤوالن
شس��تا به دلی��ل آنکه امیدی به فعالیت ش��رکت
نداش��تند؛ همچن��ان از کمک مال��ی به مجموعه
خودداری میکردند.
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مدیرعام��ل کشتیس��ازی اروندان ب��ا بیان اینکه
«مدیرعامل قبلی با فروش ورقهای فوالدی نسبت
به رفع برخی مسایل مالی اقدام کرده بود» ،گفت:
عالوه بر این ،ش��کایات زیادی علیه شرکت مطرح
ش��ده بود که به دلیل تعطیلیهای طوالنی مدت،
مس��ؤول حقوقی ش��رکت اصال از آن خبر نداشت
و دادگاهها بدون دریافت دفاعیات ش��رکت نسبت
ب��ه صدور حکم اقدام کرده بودند و بر اس��اس آن،
طلبکاران بخشی از ماشینآالت و تجهیزات کارخانه
را در اختیار گرفتند.
وی آخرین مورد از این ماش��ینآالت را دو دستگاه
ب��وژی ذکر کرد که بدون دفاع از س��وی اروندان و
حتی درخواست تجدیدنظر ،با حکم دادگاه بدوی
به طلبکاران واگذار شده است.
غمگین افزود :بحران مالی ش��رکت در حدی بود
که امکان پرداخت هزینه  70هزار تومانی سیستم
فاضالب را نداشت و نگهبانها آب مورد نیاز خود را
از خانه میآوردند.
وی با بیان اینکه «در این شرایط دوستان مختلف به
من توصیه میکردند به اروندان نیایم» ،درعینحال
گف��ت :به دلیل قولی که به چند تن از مس��ؤوالن
منطق��ه و نماین��دگان مجل��س داده ب��ودم ،این
مسؤولیت را پذیرفتم و در این مدت هم ،همکاری
جناب آقای عبداهلل س��امری ،نماینده خرمشهر ،و
دکتر سیدحسین دهدشتی ،نماینده آبادان و رییس
فراکس��یون دریایی مجلس ،برای احیای اروندان
واقعا جای تقدیر دارد و این بزرگواران همچون یک
همکار در کنار ما بودند.
مدیرعامل کشتیسازی اروندان با بیان اینکه «اولین
اقدام ما پس از تحویل شرکت آن بود که ظرف 20

روز برنامه اس��تراتژیک برای آن نوشتیم» ،تصریح
کرد :این در حالی بود که طی  10س��ال گذش��ته
هیچ یک از مدیران عامل اروندان نسبت به این امر
اقدام نکرده بودند.
وی ب��ا بیان اینک��ه «بر اس��اس  5فرض مختلف
برنامههای راهبردی خود را به هلدینگ حملونقل
شستا پیشنهاد کردیم» ،گفت :علیرغم تأیید و ابالغ
برنامه راهبردی شرکت ،از آنجا که هنوز نگاه مثبت
و باوری به شرکت وجود نداشت؛ حمایتی از سوی
هلدینگ صورت نگرفت.
غمگین با بیان اینکه «برای ایجاد باور نس��بت به
فعال ش��دن مجموعه س��راغ پروژههای ساخت 8
شناور لندینگ کرافت رفتیم که به دالیل مسایل
مالی همگی متوقف شده بود» ،توضیح داد :احیای
این پروژهها  20میلیارد تومان هزینه در بر داشت؛
اما با مذاکراتی که با مالکان و متقاضیان این شناورها
انجام دادیم ،هزینه شرکت به دو و نیم میلیارد تومان
کاهش یافت و آنها قبول کردند با آوردن شریک یا
همکار ،کسری منابع مالی پروژهها را رفع کنند.
وی با اعالم اینکه «در حال حاضر روند ساخت هر
 8لندینگ کرافت فعال شده است» ،پیشبینی کرد
اولین فروند از این شناورها اردیبهشت ماه  93آب
اندازی شود.
این کشتیساز افزود :آخرین فروند از این شناورها
که هیچ اقدامی در مورد آن نش��ده بود ،نیز تعیین
تکلیف و مراحل ساخت آن آغاز شده است.
مدیرعامل کشتیس��ازی اروندان همچنین اعالم
کرد :با فعال شدن پروژه ساخت لندینگ کرافتها
نگاه متقاضیان به این شرکت مثبت شده؛ بطوری
که بالغ بر  100میلیون دالر سفارش برای ساخت

Marine Engineering
ش��ناورهای مختلف از جمله کاتاماران  120نفره
آلومینیومی و بارج  2000تنی دریافت کردهایم که
ب��رای تبدیل آن به قرارداد باید با س��ازمان بنادر و
دریانوردی نشستی داشته باشیم.
وی از بازدید ارسالن شیرزادی ،دبیر کمیته وجوه
اداره سازمان بنادر و دریانوردی ،و کارشناسان این
سازمان از کشتیسازی اروندان خبر داد و گفت :آنها
دیدند اروندان فعال ش��ده و این موضوع را منتقل
کردند.
غمگین با تأکی��د بر اینکه «در حال حاضر اعتماد
بازار صنعت دریایی و حتی سیس��تم بانکی به ما
بازگش��ته اس��ت» ،افزود :قبال بانکهای آبادان و
خرمش��هر حاضر نبودند چک کارگران اروندان را
بعنوان ضمانت بپذیرند؛ اما اآلن شرایط تغییر کرده
است.
وی با بیان اینکه «نه تنها مطالبات کارگران بطور
کامل پرداخت ش��ده بلکه ب��رای اولین بار در عمر
 40س��اله اروندان شرکت از کارگران طلب دارد»،
گفت :پرداخت مطالبات با همکاری و حمایت دکتر
سیداحمد مقیمی ،مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل
شستا ،محقق شده و نگاه هلدینگ به اروندان بسیار
مثبت شده است.
مدیرعامل کشتیس��ازی اروندان ب��ا بیان اینکه
«این ش��رکت در حال حاضر کامال احیاء شده؛ اما
همچنان نیاز ب��ه کمک داریم» ،توضی��ح داد :در
ابتدای مس��ؤولیت خود با پرداخت سنوات  73نفر
از کارکنان که طبق قانون مشاغل سخت و زیانآور
در مرحله بازنشستگی بودند ،تعدیل نیرو کردیم؛ و
در حالیکه دستور شستا این بود که کل نیروها به
 15نفر برس��د ،تعداد پرسنل را روی پایه  120نفر
نگه داشتیم و این موضوع را در برنامه استراتژیک
شرکت نیز تصویب کردیم.
درخواس�ت ویژه از سازمان گس�ترش درباره
کاتامارانها

مدیرعامل کشتیس��ازی اروندان درب��اره آخرین
وضعیت دو کاتاماران در حال س��اخت این شرکت
گفت :س��اخت این دو ش��ناور که از لحاظ فنی و
تخصصی در سطح خاورمیانه بینظیر هستند و تنها
 7کش��ور در دنیا توان ساخت آن را دارند؛ به علت
یک تصمیم نابجا در سال  87متوقف و بالتکلیف
شده است.
ارس�لان غمگین توضیح داد :در س��ال  87رییس
وقت س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران
(ایدرو) با هیأت مدیره و مدیرعامل وقت جلسهای
با کش��تیرانی والفجر ،کارفرمای پروژه ،جلس��های
داش��تند که موضوع اصل��ی آن تعدیل  6میلیارد
تومانی موضوع قرارداد بود و قرار شد  50درصد از

این مبلغ را سازمان گسترش و  50درصد را کارفرما
تأمین کند؛ اما ایدرو تأمین سهم خود را نپذیرفت و
این نشست ناکام ماند.
غمگین تصریح کرد :اش��تباه بزرگتر ایدرو آن بود
که مدیرعامل و هیأت مدیره وقت را مجبور کردند
وامی  10میلیارد تومانی از بانک تجارت بگیرند و
س��ازه آماده را در مالکیت ایدرو درآورند .آنها حتی
اجازه ندادند اروندان به جای این کار ،خود وامی سه
میلیارد تومانی بگیرد و به جای ایدرو ،شرکت رأسا
سهم تعدیل قرارداد را تأمین کند.
وی با بیان اینکه «در حال حاضر آن وام  10میلیارد
تومانی ب��رای اروندان تبدیل به بدهی  27میلیارد
تومانی ش��د» ،افزود :از آنجا که این وام با تضمین
سازمان گسترش دریافت شده بود ،بانک در اسفند
 91کل این مبلغ را یکجا از حس��اب این سازمان
برداشت کرد.
مدیرعامل کشتیس��ازی اروندان درباره برنامه این
شرکت برای تکمیل و فروش کاتامارانها نیز گفت:
در حال حاضر دو مش��تری داخلی و خارجی برای
این ش��ناورها داریم که حاضرند ه��ر فروند از آنها
را به مبلغ  8میلی��ون دالر خریداری کنند؛ اما به
دلیل مشکالت حقوقی با ایدرو امکان عقد قرارداد با
متقاضیان را نداریم.
وی توضیح داد :به دلیل آنکه سازه کاتامارانها در

رهن ایدرو ق��رار دارد؛ قبل از عقد قرارداد باید این
ش��ناورها از رهن خارج شود ،وگرنه قرارداد جدید
هم همچون چند قراردادی که در س��الهای اخیر
توسط مدیران عامل قبلی بسته شده ،نتیجهای در
بر نخواهد داشت.
غمگین تصریح کرد :درخواس��ت ما از مدیرعامل
محترم سازمان گسترش آن است که اجازه دهند
این کاتامارانه��ا از رهن ایدرو خارج و امکان عقد
قرارداد جدید با متقاضیان و ازس��رگیری ساخت
آنها فراهم شود .وی هش��دار داد :در صورت ادامه
بالتکلیفی موجود ،تا چند س��ال دیگر این سازهها
از حیز انتفاع خارج خواهد ش��د و عمال نه چیزی
برای ما خواهد ماند و نه ایدرو .این کشتیساز یادآور
ش��د :بالتکلیفی و توقف پروژهه��ای کاتاماران در
حالی است که کیفیت ساخت بدنه این دو شناور
و جوش��کاری آن در سطحی است که متخصصان
و کارشناس��ان خارجی هم در بازدی��د از آنها ،باور
نمیکنند این کار در ایران و توس��ط کارشناسان و
کارگران ایرانی انجام شده باشد.
وی بر این اساس تأکید کرد :از مدیرعامل محترم
ایدرو انتظ��ار داریم با همکاری الزم در این زمینه،
ام��کان تحقق این پ��روژه ملی را ک��ه تکمیل آن
افتخاری برای صنعت کشتیس��ازی ایران خواهد
بود؛ فراهم سازند.

اروندان اولین لندینگکرافت را آب اندازی کرد
اولین فروند از لندینگ کرافتهای س��اخت شرکت کشتیسازی اروندان پس از  11سال بالتکلیفی
و تأخیرهای گس��ترده چهارم خردادماه در خرمشهر آباندازی ش��د.در مراسم آب اندازی این شناور
مسؤوالن کمیته وجوه ادارهشده سازمان بنادر و دریانوردی ،نمایندگانی از نیروی دریایی ارتش و سپاه،
بانک ملت ،هلدینگ حملونقل شستا ،مؤسسات ردهبندی ایرانیان و آسیا ،مسؤوالن استانی و فعاالن
صنعتی حضور داشتند.قرار بود دکتر علی ربیعی ،وزیر کار و امور اجتماعی ،نیز در این مراسم حضور
داشته باشد که به علت همزمانی با یک جلسه فوری هیأت دولت ،این امر میسر نشد.شناور  11181جزو
قراردادهای چهارجانبه اروندان با بانک ملت ،سازمان بنادر و دریانوردی و متقاضی است که در سالهای
 82و  83منعقد شد و قرار بود ظرف یک سال آباندازی و تحویل شوند.
اروندان  14سفارش ساخت شناور میگیرد

مدیرعامل شرکت کشتیسازی اروندان گفت :سفارش  14فروند شناور برای ساخت در این کارخانه در
آستانه نهایی شدن از سوی کمیته وجوه ادارهشده سازمان بنادر و دریانوردی است.ارسالن غمگین در
گفتوگو با خبرنگار مارین نیوز افزود :این شناورها شامل  6فروند شناور مسافری آلومینیومی 6 ،شناور
پایلوت راهنمابر و دو فروند یوتولیتی بوت است.به گفته وی ،متقاضی شناورهای پایلوت راهنمابر شرکت
هدایت کش��تی خلیج فارس ،وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر ،و متقاضی سایر شناورها
بخش خصوصی است.مدیرعامل اروندان با اشاره به حضور ارسالن شیرزادی ،دبیر کمیته وجوه اداره
شده سازمان بنادر و دریانوردی ،در مراسم آب اندازی یک فروند لندینگ کرافت ساخت اروندان ابراز
امیدواری کرد با توجه به اینکه مسؤوالن سازمان بنادر و نمایندگان بانک عامل نسبت به توانمندی و
بهبود روند فعالیتهای اروندان واقف شدهاند؛ هرچه سریعتر نسبت به قطعی کردن این سفارشها و
اعطای تسهیالت به متقاضیان اقدام کنند.
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شرکت نفت فالت قاره ایران
موتور سکوی سروش چطور تعویض شد؟

موتور اصلی یکی از توربینهای سکوی سروش توسط متخصصان این سکو تعویض
و راهاندازی شد؛ این در حالی است که پیشتر ،شرکتهای داخلی ،مسؤولیت اجرای
این عملیات را قبول نکرده بودند .رئیس سکوی سروش گفت :از مرداد سال گذشته
یکی از توربینهای  Main Deckدچار نقص فنی و از س��رویس خارج ش��د و این
درحالی بود که از سه دستگاه توربین در سکو ،حتما باید دو دستگاه در سرویس و
یکی نیز آماده بکار باشد ،اما یکی از توربینها به علت نقص فنی از سرویس خارج
شد و دستگاه  Core Engineآن از کار افتاد .احمد میرزاییان افزود :برای تعمیر این
توربین ابتدا از شرکتهای داخلی دعوت شد و پس از بررسی فنی ،نمایندگان آنها
در نهایت اعالم کردند که این کار در تخصص ما نیست و این توربینها منحصربفرد
است .وی با بیان اینکه «حضور شرکتهای خارجی از طرفی با مشکالت ناشی از
تحریم مواجه بود و از س��وی دیگر باید هزینههای کالنی را متحمل می شدیم»،
گفت :بنابراین وقتی مطمئن شدیم در داخل کشور ،شرکتی نمیتواند دستگاه را
راهاندازی کند؛ تعویض آن در دس��تور کار قرار گرفت و کارگروهی به این منظور
تش��کیل و مقرر ش��د یک دس��تگاه  Core Engineنو که در انبار منطقه بهرگان
در زمان حضور ش��رکت ش��ل خریداری شده بود ،به سکو منتقل شود .میرزاییان
افزود :این دستگاه  15تنی باید از انبار منطقه بهرگان به سکوی سروش منتقل و
جایگزین دستگاهی ش��ود که نقص فنی پیدا کرده است؛ آن هم در شرایطی که
در طبقه  Main Deckیا طبقه س��وم که محل اس��تقرار توربینهاست ،انبوهی از
تجهیزات سکو مثل شبکههای مختلف لولهگذاری ،رایزرها ،الکتروموتورها و همه
تجهیزات نصب شده و این دستگاه ،چهار متر طول و  2متر ارتفاع دارد از محفظه
توربین خارج و دستگاه جدید با همین حجم و مشخصات حمل ،نصب و راهاندازی
شود .به گفته رئیس سکوی سروش ،گروه عملیات با خالقیت و ابتکار خود سازه
ای متحرک طراحی ،ساخته و ریلگذاری کرد؛ سپس دستگاه انجین را از محفظه
توربین خارج و توس��ط نفرات س��کو سوار بر سازه متحرک کرده و از همان مسیر
صعبالعبوری که گفته شد با در نظر داشتن همه اصول ایمنی عبور داده و سازه
به کنار سکو منتقل شد .میرزاییان با بیان اینکه «در همین راستا بود که در نهایت
ح��دود یک ماه پیش و پس از  8ماه ،عملیات آم��اده کردن تجهیزات و ادوات به
پایان رسید و پس از آن انجین از محفظه توربین به کنار سکو منتقل شد» ،اظهار
داش��ت :انجین توسط یک دستگاه ش��ناور  Core Engineاز انبار بهرگان به سکو
منتقل و با یک دستگاه جرثقیل (کرین) به  Main Deckسکوی  SPP1منتقل شد
و با همان س��ازه متحرک ،دس��تگاه به محفظه توربین برده و عملیات نصب و راه
اندازی انجام شد.

شرکت تولیدی ای.دی.اف
تولید انواع فیلترهای مورد استفاده در شناورهای دریایی

مدیرعامل ش��رکت تولی��دی ای.دی.اف از تولید انواع فیلترهای مورد اس��تفاده در
شناورهای دریایی توسط این شرکت خبر داد و ابراز امیدواری کرد همکاری مستقیمی
در این جهت با صنایع دریایی بوجود آید .سیدجواد تنها دراینباره به خبرنگار مارین
نیوز گفت :شرکت فیلتر ای.دی .اف تولیدکننده انواع فیلترهای ماشینآالت سنگین و
صنعتی است که از سال  85تولید فیلتر در صنعت حملونقل ریلی و سپس دریایی
را آغاز کردهایم .وی با بیان اینکه «در این مدت هنوز نتوانستهایم همکاری مستقیمی
با شرکتهای دریایی داشته باشیم» ،درعین حال افزود :اطالع داریم که مجموعههای
مهم دریایی کشور از جمله شرکت صدرا از طریق بازار محصوالت ما را خریداری کرده
و مورد استفاده قرار دادهاند .مدیرعامل تولیدی ای.دی.اف با اشاره به اینکه «محصوالت
این شرکت استانداردهای الزم را کسب کردهاند» ،گفت :ما توان تأمین فیلترهای فشار
قوی در همه ش��ناورها و فیلترهای مورد نیاز در دیزلها و ژنراتورها را داریم .تنها با
بیان اینکه «برای معرفی خود به بخش حملونقل فعالیتهای نمایشگاهی را آغاز
کردهایم» ،افزود :پس از حضور در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته ،قصد
حضور در نمایشگاه صنایع دریایی در بندرعباس را داریم.
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اخبارشرکتها

شرکتملینفتکش
ورود به دریای خزر

ش��رکت ملی نفتکش ایران قصد دارد با حض��ور در دریای خزر ،دامنه فعالیتهای
عملیاتی خود را گس��ترش دهد .مدیران عامل شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت
نفت خزر در نشست مشترکی ،راهکارهای همکاری دو شرکت در زمینه تأمین شناور،
تعمیرات ،لجستیک ،تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و چگونگی حضور شرکت ملی
نفتکش ایران در دریای خزر را بحث و بررسی کردند .مدیرعامل شرکت ملی نفتکش
در این نشست گفت :کشف نفت در دریای خزر ،نقطه عطف صنعت نفت جمهوری
اسالمی ایران است و توانمندیها و فعالیتهای شرکت نفت خزر در آبهای عمیق
خزر ،نویدبخش افقهای روشن پیش رو خواهد بود  .علی اکبر صفایی افزود :حضور
شرکت ملی نفتکش ایران در بازار بینالمللی حمل و نقل دریایی با استاندارد قابل
قبولی که دارد ،منافع فراوانی برای صنعت نفت در س��طح بینالملل خواهد داشت.
شرکت ملی نفتکش ایران پیش از این ،تنها به صورت موردی فعالیتهایی در دریای
خزر داش��ته اس��ت که انتظار میرود با دس��تیابی ایران به منابع نفت و گاز دریای
خزر ،زمینه شکلگیری ناوگان فعال حملونقل فرآوردههای نفتی ایران در بزرگترین
دریاچه جهان فراهم شود.

کشتی سازی شهید موسوی
شناور  1000تنی میکائیل در خرمشهر به آب انداخته شد

شناور  1000تنی شرکت کشتی سازی شهید موسوی وابسته به وزارت دفاع همزمان
با سالروز آزادسازی خرمشهر در رودخانه کارون به آب انداخته شد .شناور 1000تنی
با نام ثبت شده میکائیل دارای  50متر طول 15 ،متر عرض و  3متر آبخور است .این
شناور دارای بیش از  10گره دریایی سرعت است و با  150اسب بخار قدرت میتواند
 500تن س��وخت 500 ،تن آب ش��یرین و  29کانتینر را جابجا کند .با ساخت این
شناور در خرمشهر  2و نیم میلیارد تومان صرفه جویی ارزی شده است.
شرکت بحر گسترش هرمز

تعمیرات سومین دکل دریایی به ایزوایکو سپرده شد

مدیرعامل ش��رکت بحر گسترش هرمز از ورود س��ومین دکل حفاری دریایی طی
یکس��ال اخیر به یارد این شرکت در مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران
(ایزوایکو) خبر داد .حمید قاسمیزاده با بیان اینکه «قرار است تعمیرات دورهای این
پروژه طی مدت چهار ماه انجام بگیرد» ،افزود :این سومین دکل حفاری دریایی است
که از ابتدای سال  92برای تعمیرات دورهای و اصالحات وارد یارد ایزوایکو میشود.

ایزوایکو برنده یک مناقصه بینالمللی ساخت شناور شد

مدیرعامل کشتیسازی بحرگس��ترش هرمز از برنده شدن این شرکت در مناقصه
بینالمللی ساخت سه شناور برای کشور عراق خبر داد و گفت :مراحل نهایی انعقاد
این قرارداد در حال انجام اس��ت .حمید قاس��میزاده افزود :این مناقصه اواخر سال
گذشته انجام شد و کشتیسازی بحرگسترش هرمز (از شرکتهای تابعه ایزوایکو)
توانست بر رقبای ترکیهای و چینی پیروز شود .به گفته وی ،این قرارداد شامل ساخت
دو فروند شناور  Pushboatو یک فروند  Crewboatاست و ایزوایکو این مناقصهها را
به ترتیب با  500و  200هزار دالر اختالف نسبت به رقبا برنده شده است.

شرکت پترو پارس
بارگیری کشتیهای  320هزار تنی با گوی شناور

مدیرعامل پتروپارس گفت :بارگیری از گوی شناور فاز  12پارس جنوبی برای صادرات
در خردادماه آغاز میشود .محمدجواد شمس اظهار داشت :این گوی شناور ،ظرفیت
بارگیری کشتیهای  320هزار تنی را دارد .مجری فاز  12پارس جنوبی با بیان اینکه
«روند توسعه فاز  12حدود  96درصد پیشرفت داشته است» ،اظهار داشت :بارگیری
از گوی شناور فاز  12برای صادرات در خردادماه آغاز میشود.

فراخواناولينمسابقه

بخش
ی از هويت ملی ما معطوف هب ردياست

تدوين متن پيشنهادی درسی

برای دوره های ابتدايی و دبيرستان در حوزه دريا
قابل توجه :
 -1مطال��ب می توانند بي��ن  1تا  4صفحه
باشند ،پايه و مقطع مربوطه توسط نويسنده
مشخص میشود( .مثال پايه چهارم مقطع
ابتدايی)
 -2نحوه نگارش مطالب بايد تا حد امکان منطبق
با کتابهای درسی باش��د .به عنوان مثال فونت مورد
استفادهنستعليقباشد.
ً
 -3تصاوير متون ترجيحا به صورت نقاشی باشند .در صورت
عدم امکان استفاده از نقاشی ،عکس هم قابل قبول ميباشد.
(در صورت برگزيده شدن متونی که از عکس استفاده کرده اند به
عنوان مطلب برتر ،عکسها به نقاشی تبديل خواهند شد).
 -4مطالب تدوين شده مي توانند مرتبط به کتابهای فارسی و يا علوم
باشند.
 -5مطالب مبتنی بر واقعيات تاريخی از اولويت برخوردارند .
 -6ش��رکت کردن تمام افراد در اين مس��ابقه آزاد بوده و سياس��ت
مسابقات ،دخيل کردن بيشتر افراد ساکن شهرها و مناطق ساحلی در
مسابقاتمیباشد.

انجمنمهندسیدريايیايرانهمزمانباشانزدهمينهمايشصنايعدريايی

اولين دوره مسابقات تدوين متون پيشنهادی درسی در حوزه دريا را برگزار میکند

هدف :آموزش و معرفی جذاب و مصور در حوزه دريا

در يک يا چند بخش از موارد زير:
بندر  /اسکله  /ساحل /موج /کشتی و کشتی سازی /سکو و سازه فراساحلی/
دريا /محيط زيست دريايی /دريانوردی و دريانوردان

تقدير:طرح برگزيده مورد تقدير قرار خواهد گرفت .طرحهای راه يافته به مرحله
داوری پاياني با اسم نويسنده در کتابچه ای چاپ
خواهد شد.
سبکها:بازخوانیتاريخ/وقایعنگاري
خاطره نويسي /داستان /علمي
آموزشی

انجمنمهندسیدريايیايرانهمزمانباشانزدهمينهمايشصنايعدريايی
اولين دوره مسابقه خاطره نويسی در حوزه دريا را برگزار میکند

هدف :ترويج فرهنگ دريايی و ثبت خاطرات

قابل توجه:
 -1محدوديتی در تعداد صفحات نمی باشد -2 .محدوديتی در تعداد خاطرات وجود ندارد -3 .در صورت تمايل عکس نويسنده درج خواهد شد.
تقدير:
طرح برگزيده مورد تقدير قرار خواهد گرفت.
کليه خاطراتی که معيارهای مناسب نويسندگی را داشته باشند ،با اسم نويسنده در کتابچهای چاپ خواهد شد.
سبکها )1 :طنز  )2نظم  )3نثر قديم  )4نثر جديد  )5محاورهای
تهران ،بلوار مرزداران ،بین خیابان آریافر و خیابان سرسبز جنوبی ،جنب داروخانه معینزاده ،پالک  ،58واحد 4
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