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بازار جهانی صنایع دریایی و موقعیت ایران
در حال حاضر درآمد کش��تی ها به دلیل کاهش س��طح تجارت جهانی با افت زیادی مواجه شده است؛ به طوریکه شاخص 
متوس��ط درآمد روزانه کش��تی ها از حدود 45 دالر در روز در س��ال 2008 میالدی به حدود 7 دالر در روز در سال 2013 
میالدی کاهش یافته است. صاحبان کشتی ها در حال حاضر تمایل به افزایش طول عمر ناوگان خود از طریق انجام تعمیرات 
اساس��ی کش��تی ها دارند و دولت ها با تمهیداتی نظیر تعریف نیازهای جدید و جذب سفارش خارجی سعی بر حفظ صنایع 
کشتی س��ازی خود دارند. تعریف ش��رایط جذاب برای جذب سفارش های ساخت کشتی از دیدگاه راهبردی یک دام است و 
متأسفانه ما بارها دراین نوع دام ها گرفتار شده ایم. البته مدیران شرکت های کشتیرانی به دنبال منافع بنگاه های خود بوده و 
نباید از آنها انتظار بیش از حد داشت. حل مشکل باید از طریق تدوین و اجرای قوانین صورت گیرد. بعنوان نمونه، در حال 
حاضر 47 کشور دنیا، دسترسی سایر کشورها را به تجارت در آب های منطقه ای خود محدود کرده اند. 50 درصد تجارت 
دریایی کش��ور امریکا از طریق آبراه های داخلی و آب های منطقه ای این کش��ورانجام می گیرد و مطابق با قانون جونز، تنها 
کش��تی هایی حق فعالیت در این مناطق را دارند که خدمه کش��تی ها دارای تابعیت امریکایی بوده، درکارخانجات این کشور 
ساخته شده و کشتی ها، تحت پرچم این کشور به ثبت رسیده باشند. در زمان نشت چاه های نفت در خلیج مکزیک بسیاری از 
کشورها آمادگی خود را جهت اعزام کشتی ها جهت جمع آوری آلودگی های نفتی اعالم کردند؛ ولی تعهد به اجرای این قانون 
تا حدی است که از فعالیت این کشتی ها در آب های منطقه ای این کشور جلوگیری شد. ساخت کشتی در کشور امریکا نسبت 
به کشورهای چین و کره جنوبی گران تر است. این مسأله موجب شده تا قانون جونز در کشور امریکا با مخالفت های جدی 
مواجه شود؛ ولی دولتمردان این کشور طی حدود 100 سال عمر این قانون همواره و قاطعانه از این قانون حمایت کرده اند. 
رئیس جمهور این کشور در آخرین اظهارنظر خود در پاسخ به مخالفان این قانون، امضای هرگونه الیحه ای را که منجر به 

تضعیف صنایع کشتی سازی شود، منتفی دانست.
ما در کشورمان دارای ظرفیت های بسیار مناسبی جهت توسعه صنایع دریایی هستیم. در توانایی صنعتگران دریایی کشور 
تردیدی نیس��ت؛ ولی باید در جهت کاهش زمان و قیمت تمام ش��ده قدم های مؤثری برداشته شود. 16 دستگاه دکل حفاری 
دریایی اعالم نیاز شده می توانند با قیمت تقریبی هر دستگاه در محدوده 150 تا 200 میلیون دالر موجب تحرک و کمک به 
خروج از رکود اقتصادی شوند. 30 درصد قیمت هر دستگاه می تواند به خوبی هزینه دستمزد حدود 2000 هزار نفر را برای 
3 سال تأمین کند. بخشی از مواد و تجهیزات این دکل ها در حال حاضر در داخل کشور قابل تأمین بوده و برای تأمین بخشی 
دیگر نیز می توان برنامه ریزی کرد. ساخت کشتی های پشتیبانی از سکوهای نفتی بعنوان نمونه ای دیگر به راحتی در داخل 
کشور امکان پذیر است. دغدغه صاحبان سرمایه از طریق تمهیداتی نظیر توافق بر روش پرداخت قابل حل است. الیحه حمایت 
از توس��عه صنایع دریایی دارای ظرفیت های معطل مانده باالیی اس��ت. بعنوان نمونه، 25 درصد هزینه دکل های حفاری بر 
اساس مصوبه کارگروه نفت باید از طریق بهره بردار تأمین شود و این در صورتی است که سهم بهره بردار بر اساس الیحه 
حمایت از توسعه صنایع دریایی به 10 درصد کاهش یافته است. کسب اقتدار دریایی بعنوان ابزاری جهت بهره برداری عادالنه 
از منابع دریاها در دستور کار دولتمردان کشور قرار گرفته و اقتدار در بخش تجاری و خدماتی بعنوان یک از رئوس اصلی 
اقتدار دریایی تعریف شده است. صنایع دریایی کشور می توانند بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی به 

شکل اجرایی مورد استفاده قرار گیرند. 
کشور ما دارای نیروی ارزان و مستعد است. از نظر ارزانی نیروی انسانی ما حتی از کشور چین عبور کرده و به کشورهایی 
نظیر بنگالدش نزدیک می شویم. از نظر شاخص های بهره وری نظیر بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه با متوسط 
دنیا فاصله زیادی داریم؛ ولی این مش��کالت می تواند به خوبی توسط مدیران صنعت مرتفع شوند. البته الزمه این مهم، گذر 
از مدیریت سیاسی به مدیریت علمی در مراکز اصلی صنایع دریایی کشور است؛ مراکزی که در صورت عملکردی صحیح 

می توانند بعنوان یکی از مولدهای اصلی، موجب رشد اقتصادی کشور شوند. 
در جمع بندی می توان گفت که صنایع دریایی کش��ور نیازمند برنامه ای جامع دربرگیرنده کلیه عوامل شامل محدودیت های 
خرید خارج و راهکارهای توسعه ساخت داخل نظیر راهکارهای تأمین بازار ، تأمین اعتبار، ارائه ضمانتنامه ها، تأمین تجهیزات، 

مهندسی، اجرا، نظارت و اصالح برنامه هستند.

سـرمقـاله
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اعضای جدید هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با برگزاری 
انتخابات در مجمع عمومی انجمن انتخاب شدند. در نوبت دوم مجمع 
عمومی انجمن مهندس�ی دریایی ایران که با اس�تقبال قبال توجه 
جامع�ه دریایی و اعضای حقیقی و نماین�دگان اعضای حقوقی این 
انجمن همراه بود؛ 191 رأی به صندوق شیشه ای انتخابات ریخته شد. 
بنابراین گزارش، در این انتخابات 20 کاندیدا برای عضویت در هیأت 
مدیره و س�ه کاندیدا برای سمت بازرس�ی کاندیدا شدند که پس از 
رقابتی نزدیک میان کاندیداها، حائزین اکثریت آرا بدین شرح بعنوان 

اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند:
1- حسن رضا صفری با 112 رأی

2- محمد سعید سیف با 110 رأی

3- پیمان مسعودزاده با 85 رأی
4- رضا اکبری آالشتی با 84 رأی

5- عباس نوبختی با 83 رأی
6- امیر بابایی با 80 رأی

7- سعید مظاهری با 76 رأی
همچنین محسن خسروی بابادی و محمد محمودی به ترتیب با 71 
و 70 رأی بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انجمن مهندس�ی 

دریایی ایران انتخاب شدند.
در انتخاب بازرسان نیز حمید زراعتگر با 85 رأی بعنوان بازرس اصلی 

و امیر سمواتیان با 60 رأی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

هیأت مدیره جدید انجمن انتخاب شدند



در مجمع  عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران که در 
دو نوبت برگزار شد، گزارش هایی از عملکرد یکساله 
انجمن توس�ط بازرس و رئیس وقت هیأت مدیره به 

اعضاء ارائه شد که مشروح آن در پی می آید:

اقدام مؤثری برای نظام مهندسی دریایی نشد
 بازرس انجمن مهندسی دریایی 
ایران در جریان گزارش خود به 
مجم��ع عمومی گف��ت: هیأت 
مدیره این انجم��ن در دوره دو 
ساله فعالیت خود اقدامات مثبت 
زیادی داشته؛ اما برای ایجاد نظام مهندسی دریایی 

اقدام مؤثری نداشته است.
اسداهلل گرامی با بیان اینکه »هیأت مدیره این انجمن 
در دوره دو ساله فعالیت خود 57 جلسه برگزار کرده 

است«، به ارزیابی روند فعالیت های آن پرداخت.
وی درب��اره نقاط ضعف فعالیت های این انجمن به 
»عدم اس��تفاده برنامه ریزی شده از توان و ظرفیت 
بیش از 170 عضو حقوقی و 500 عضو حقیقی«، 
بعنوان یک نقطه ضعف اشاره کرد و گفت: نداشتن 
بانک اطالعات جام��ع و معتبر در ارتباط با صنایع 
دریایی، متخصصین، ظرفیت های دریایی در کشور 
و... از دیگر ضعف هایی است که انجمن باید در جهت 
رف��ع آن گام ب��ردارد. گرامی با بیان اینکه »انجمن 
مهندسی دریایی ایران هر ساله همایش های صنایع 
دریایی را با سطح علمی مناسب برگزار می کند«، 
درعی��ن حال افزود: هنوز اقدام چش��مگیری را در 
زمینه های علمی، آموزش��ی و پژوهشی از انجمن 

شاهد نبوده ایم.
وی در ادام��ه گفت: علیرغم تصویب موضوع ایجاد 
نظام مهندسی دریایی در قطعنامه های همایش های 
مختلف، هنوز اقدام مؤث��ری در این جهت صورت 
نگرفته است. بازرس انجمن افزود: با توجه به تشکیل 
شورایعالی صنایع دریایی و حضور وزرا و مسؤوالن 
ارگان ه��ای مختلف دریای��ی در آن، انجمن هنوز 
نتوانسته از ظرفیت های این شورا و قانون توسعه و 

حمایت از صنایع دریایی، استفاده مؤثری کند.
گرامی در پایان این بخش از صحبت های خود گفت: 
نقشه راه و شرح وظایف مشخصی جهت امور جاری 
انجمن وجود ندارد و کارهایی که در اوایل دوره اخیر 

هیأت مدیره شد، به نتیجه نرسید.
وی در ادامه با بیان اینکه »اقدامات مثبت زیادی نیز 
در این دوره از س��وی انجمن صورت گرفته است«، 
توضیح داد: بررس��ی مس��ائل تخصصی و رایزنی با 

شرکت ها و صاحبنظران در کمیته های تخصصی و 
راه اندازی اولین کمیته استانی در بندرعباس از این 

جمله است.
ب��ازرس انجم��ن از ایجاد دبیرخانه دائم��ی تقدیر از 
برگزیدگان دریای��ی، انعکاس نیازمندی های جامعه 
دریایی و تشریح مسائل موجود به مقامات ارشد کشور 
)نامه به رهبری، رییس جمهور و... و دیدار با معاون اول 
رییس جمه��ور( و اقدامات مؤثر جهت عدم واگذاری 
غیرکارشناسی بعضی از کشتی سازی ها بعنوان دیگر 
اقدامات مهم انجام ش��ده در این دوره یاد کرد. وی به 
اقدامات انجمن جهت اطالع رسانی مسایل و مشکالت 
جامعه دریایی اشاره کرد و گفت: در موضوعات مهمی 
مانند انتقال سکوهای در حال ساخت شرکت صدرا 
و خری��د دکل های دریایی از خارج، انجمن با برپایی 
س��مینارهای تخصصی و اس��تفاده از ظرفیت های 
رسانه ای و مجازی خود موضوع را بطور جدی پیگیری 
کرد و اطالع رسانی گسترده ای را صورت داد. گرامی 
همچنین با اش��اره به تشکیل انجمن صنفی صنایع 
دریایی طی دو سال گذشته، تأکید کرد: تشکیل این 
انجمن فرصتی است تا انجمن مهندسی دریایی ایران 
در دوره جدی��د فعالیت های خ��ود، بیش از پیش به 
وظایف اصلی اش در بخش علمی و پژوهشی بپردازد. 
وی ادامه داد: انجمن با آنکه می تواند برای کسب درآمد 
نسبت به انجام پروژه های پژوهشی اقدام کند؛ اما در 
ای��ن حوزه صرفا به حق عضویت اعضاء و درآمدهای 
نمایشگاهی اکتفا کرده و حتی در امور پژوهشی وارد 
فعالیت درآمدزا نشده تا به رقابت با شرکت ها و اعضای 

خود متهم نشود. 

سیاسـت های ابالغی رهبری فرصت مناسـبی 
برای توسعه صنایع دریایی است 

رییس وقت هیأت مدیره انجمن 
نیز در گ��زارش خود به مجمع 
عموم��ی ب��ر ض��رورت تهیه و 
تدوین آیین نامه داخلی جهت 
اداره انجمن تأکید کرد و گفت: 
فعالیت های این انجمن طی سال های اخیر گسترده 
شده و نیاز است ساختار سازمان یافته تری پیدا کند.

دکتر عباس نوبختی همچنین با اشاره به تشکیل 
انجمن صنفی صنایع دریایی اب��راز امیدواری کرد 
که هیأت مدی��ره جدید انجمن، فعالیت های آن را 
در جهت فعالیت های علم��ی و کم کردن اقدامات 

اجرایی سوق دهد.
رییس هیأت مدیره انجمن در سخنان خود همچنین 

گزارش مش��روحی از فعالیت ه��ای این انجمن در 
زمینه اطالع رسانی، مکاتبات و جلسات با مسؤوالن، 
برگزاری همایش ها، سمینارها، کارگاه ها و مسابقات 
دریایی و فعالیت های کمیته های تخصصی ارائه کرد. 
نوبختی در گزارش خود از کمیته دانشجویی بعنوان 
فعال ترین کمیته انجمن مهندسی دریایی ایران طی 
دو سال گذشته یاد کرد که نسبت به برگزاری 18 
جلس��ه، 14 دوره آموزشی، 6 سخنرانی علمی و 5 

بازدید صنعتی و تحقیقاتی اقدام کرده است.
عضو هی��أت مدیره انجمن اف��زود: کمیته قوانین، 
مق��ررات و اس��تانداردها نیز در ای��ن دوره بعنوان 
هش��تمین کمیته انجمن تشکیل شد که طی دو 
سال گذشته هفت جلس��ه برگزار کرده است. وی 
همچنین با اشاره به تشکیل نخستین کمیته استانی 
انجمن مهندس��ی دریایی ایران در هرمزگان، ابراز 
امیدواری کرد که در س��ایر استان های ساحلی نیز 

چنین کمیته هایی ایجاد شود.
رییس هیأت مدیره انجمن در ابتدای سخنان خود با 
قدردانی از فعالیت های مهندس حسن رضا صفری 
که تا پایان س��ال 92 ریاست این انجمن را برعهده 
داشت، به اهمیت فعالیت انجمن های علمی پرداخت 
و گفت: مقام معظم رهبری سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی را در پایان س��ال گذشته و در ماه گذشته 
سیاست های جمعیتی کشور را ابالغ کردند که در 
آن، بر تش��کیل مراکز جدید جمعیتی در سواحل 

خلیج فارس و دریای عمان تأکید شده است.
وی افزود: طرح این دو موضوع از سوی رهبری نظام، 
فرصت مناسبی برای توسعه صنایع دریایی است؛ 
چرا که برای افزایش جمعیت در سواحل حتما باید 
صنایع دریایی توس��عه یابد. ضمن آنکه بخش دریا 
نقشی مهم و محوری در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
می تواند ایفا کند. نوبخت��ی همچنین به اظهارات 
رییس جمهور، رییس مجلس، معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزیر علوم درباره جایگاه و اهمیت 
انجمن های علمی اشاره کرد و گفت: مجموعه این 
اظهارات نش��ان می دهد انجمن های علمی جایگاه 
الزم را در کشور پیدا کرده اند و حال، وظیفه ماست 
تا بعنوان متخصصین دریایی کشور از این فرصت 
استفاده کنیم و طرح ها و پیشنهادهای کارشناسی را 

به مراجع مسؤول در دولت و مجلس ارائه دهیم.
رییس س��ابق هیأت مدیره انجمن همچنین اعالم 
ک��رد که این انجمن، ضمن احراز رتبه A در میان 
انجمن های علمی کشور در جایگاه چهارم و در میان 
انجمن های فنی و مهندسی در رتبه سوم قرار دارد.

گزارش عملکرد انجمن در دوره هیأت مدیره قبل
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برنامه های هفته ملی دریانوردی
مراسم هفته ملی دریانوردی با شعار »نقش اجرای 
مؤثر مقررات و آموزش در توسعه دریامحور« از روز 
سه شنبه اول مهر تا هشتم این ماه برگزار خواهد 

شد.
مراسم اولین روز هفته دریانوردی، آموزش و پژوهش 
و اشتغال نام دارد که س��ازمان بنادر و دریانوردی، 
پژوهشکده ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی، 
دانشگاه های دریایی کشور، سازمان های مردم نهاد، 
وزارت آموزش و پرورش، موسسه آموزشی کشتیرانی 
و سایر مؤسس��ات آموزش دریایی، انجمن صنفی 
دریانوردان تجاری ایران، اتحادیه مالکان کشتی و 

سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می کنند.
جشن روز جهانی دریانوردی در روز چهارشنبه دوم 
مهر، در س��ازمان بنادر و دریانوردی انجام می شود. 
دریانوردی، ناوگان نظامی و مقابله با دزدی دریایی 
نام س��ومین روز این هفته و متول��ی برگزاری آن 
نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه و دریابانی 

ناجا است.
حضور جامعه دریایی در نماز جمعه در روز جمعه 
چهارم مهر و سخنرانی قبل از خطبه های این روز از 

برنامه های پیش بینی شده است.
روز شنبه )پنجم مهر(؛ دریانوردی، ایمنی و حفاظت 
محیط زیست دریایی و گردشگری پایدار دریایی نام 
دارد که مراسم گرامیداشت آن با همکاری سازمان 
بنادرو دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست 
دریایی، اتحادیه مالکان کشتی، موسسات رده بندی 

و صنایع دولتی و پژوهشگاه ها انجام می شود.
دریانوردی، ش��یالت و منابع آبزی نام شش��مین 
روز این هفته اس��ت که ش��یالت ایران و اتحادیه 

تعاونی های صیادی برگزار می کنند.
روز دوش��نبه )هفتم مهر( نیز دریان��وردی، ناوگان 
ملی و تحوالت بین المللی نام گرفته است. شرکت 
کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران، شرکت ملی 
نفتکش ایران، سایر شرکت های کشتیرانی از جمله 
شرکت کشتیرانی والفجر، اتحادیه مالکان کشتی 
ایران، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، اتحادیه 
تعاونی های بار و مس��افر کشور و کشتیرانی دریای 

خزر متولی برگزاری مراسم این روز هستند.
مراس��م آخرین روز از هفته ملی دریانوردی در روز 
سه شنبه )هش��تم مهر( با نام دریانوردی، صنایع 
فراساحل و مهندسی دریایی و با همکاری انجمن 
مهندسی دریایی ایران، ش��رکت نفت فالت قاره، 
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، 

شرکت صدرا و دانشگاه ها برگزار می شود.

اخبار  انجمن

عضو هیأت مدیره انجمن درباره زیان 441 میلیارد 
تومانی شرکت صدرا در سال 1392 گفت: این زیان 
حاصل بی تدبیری دولت قبل در خصوصی سازی 

غلط این شرکت است.
حسن رضا صفری در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا با 
اشاره به اینکه »صدرا به دلیل شیوه خصوصی سازی 
اش��تباه آن به این حال و روز افتاده است«، افزود: 
نمی توانیم وضعیت صدرا را به کل صنایع دریایی 
کشور تعمیم دهیم. چرا که بعنوان مثال شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی و شرکت ملی نفتکش 
در بدترین شرایط تحریم توانستند به وظایف خود 
عمل کنند. وضعیت صدرا یک وضعیت خاص بوده 

که دالیل خاصی هم دارد.
وی گفت: البته صنعت کش��تی س��ازی و تعمیر 
کشتی کشور با مش��کالت مربوط به خود مانند 
کمبود نقدینگی و نبود سفارش مواجه است؛ اما 
مشکالت پیش آمده برای شرکت صدرا یک اتفاق 

نادر محسوب می شود.
او درباره بخشی از گزارش عملکرد شرکت صدرا 
مبنی بر اینکه این شرکت مجبور به ادامه فعالیت 
در صنعت کشتی س��ازی با وجود سودآور نبودن 
این صنعت شده است، توضیح داد: هر کسی این 
حرف را زده باید از اول پرسید که آیا مجبور بودید 
ص��درا را خریداری کرده و تحویل بگیرید؟ اگر از 
این مشکالت اطالع داشتید؛ قاعدتا نباید صدرا را 

خریداری می کردید.
عضو هیأت مدی��ره انجمن تأکید ک��رد: به نظر 
می رسد خریداری شرکت صدرا با این هدف بوده 
که در نهایت به اموال این شرکت چوب حراج زده 
و اموال آن را بفروشند که متأسفانه چنین وضعیتی 

نیز رخ داده است.
صفری با بیان اینکه »مجموعه مدیریت فعلی صدرا 
توان مدیریت و تخصص مدیریت این ش��رکت را 
ندارد«، مدعی ش��د: این مجموعه عالقه مندی به 
صنعت دریایی کشور نداشته و فقط صدرا را مانند 
یک ش��کالت خریداری کرده و می خواهد آن را 
بخورد! گویی خرید صدرا با خرید یک دست کت 

و شلوار فرقی ندارد!
او با اش��اره به سابقه طوالنی شرکت صدرا یادآور 
شد: کسانی که صدرا را تأسیس و راه اندازی کردند 
به دنبال ارتقا و توسعه صنایع دریایی کشور بودند. 
من از کسانی که می گویند صنعت کشتی سازی 
کشور سودآور نیس��ت، این سوال را دارم که مگر 

اش��تغالزایی 3000 نف��ری در دوره ای از فعالیت 
شرکت صدرا سود محسوب نمی شود که به راحتی 
از کنار آن می گذریم؟ سودآوری بستگی به نوع نگاه 
ما دارد. برخی سود را فقط در پول نقدی می بینند 
که مستقیم در جیبشان می رود. صنایع دریایی در 
دنیا دارای سودها و مزایایی است که هیچ کشوری 
صرفا به دنبال کسب سود مادی در آن نیست. به 
نظر من، این اظهارنظر که صنعت کشتی سازی 
کشور سودآور نبوده و صدرا باید از آن خارج شود؛ 

نوعی مغلطه است.
عضو هیأت مدیره انجمن افزود: صنعت کش��تی 
سازی صنعتی استراتژیک بوده که 100 صنعت 
جنبی را فعال می کند و به ازای هر 35 هزار دالر 
سرمایه گذاری و سفارش در آن یک شغل پایدار و 

چندین شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.
صفری تأکید کرد: صدرا و صنایع دریایی ایران یک 
ش��کالت، یک زمین، یک ساختمان و یا هر چیز 
دیگر نیست. اینها سرمایه های مملکت هستند که 

نباید اجازه داد به آنها چوب حراج زده شود.
وی با بیان اینکه »اصل خرید و فروش صدرا از ابتدا 
مشکل داشت«، درباره راهکارهای نجات صدرا از 
بحران کنونی گرفتار شده در آن گفت: بسیاری از 
پروژه های صدرا در حال حاضر متوقف شده است. 
حتی می خواستند برخی از پروژه های این شرکت را 
در خارج از کشور اجرا کنند. حل بحران صدرا یک 
راهکار اساسی بیشتر ندارد و آن اینکه این شرکت 
باید هرچه سریعتر به دولت برگردد و تا زمانی که 
قوانین حمایتی کامل از صنایع دریای تصویب و 
اجرا نشده این شرکت خصوصی سازی نشود. اگر 
هم قرار بر خصوصی سازی این شرکت است باید 
این شرکت به مجموعه ای که دلسوز صنایع دریایی 

بوده و صالحیت کامل را دارد، واگذار شود.
بنابراین گزارش، تازه ترین اطالعات منتشر شده 
نش��ان می دهد که شرکت صدرا در سال گذشته 
متحمل زیان سنگین بیش از 441 میلیارد تومانی 

شده است.

صدرا را خریدند تا چوب حراج بزنند 
حسن رضا صفری، عضو هیأت مدیره انجمن:

Marine Engineering
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مع�اون ام�ور بن�دری و مناط�ق ویژه س�ازمان بن�ادر و 
دریانوردی و رییس کمیته وجوه اداره شده این سازمان 
15 ش�هریورماه ب�ه هم�راه دو عضو ارش�د این کمیته 
در مح�ل دفتر انجم�ن با اعضای هی�أت مدیره انجمن 
دیدار و در نشس�ت مشترکی مسایل مربوط به صنعت 
کشتی س�ازی و همکاری های مش�ترک را مورد بحث و 
بررسی قرار دادند. در این نشست، دکتر علی جهاندیده، 
معاون س�ازمان بنادر و رییس کمیته وجوه اداره ش�ده، 
عبدالکریم رزازان، مدیرکل تأمین و نگهداری تجهیزات 
س�ازمان بنادر و دریانوردی، و ارس�ان شیرزادی، دبیر 

کمیته وجوه اداره شده، حضور داشتند.

اعـالم سیاسـت  درهای باز از سـوی سـازمان 
بنادر 

معاون امور بندری و مناطق ویژه س��ازمان بنادر و 
دریانوردی در این نشست با تأکید بر نگاه مثبت این 
سازمان به توسعه همکاری ها با بخش خصوصی و 
انجمن ه��ای صنفی و تخصصی تأکی��د کرد: اآلن 
بهترین زم��ان برای برقراری رفاق��ت بین دولت و 
جامعه دریایی اس��ت. دکتر علی جهاندیده گفت: 
توسعه همکاری با بخش خصوصی، رویکردی است 
که هم مورد تأیید مهندس س��عیدنژاد، مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، و هم مدیران سازمان 
است. وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی بنای آن 
دارد تا ظرفیت بنادر را از 190 میلیون تن کنونی باال 
ببرد؛ چرا که بنادر ایران محل لجستیک کاال نه فقط 
برای کشور 75 میلیونی ایران، بلکه جمعیت 400 تا 

500 میلیون نفری منطقه است.
جهاندیده با اشاره به اهداف سند چشم انداز توسعه 
کشور تصریح کرد: اینکه رقبای منطقه ای ما دائما جلو 
بروند و ما درجا بزنیم؛ نوعی بی انصافی و قدرنشناسی 
در قبال موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کشور 

است. وی با بیان اینکه »ما در حوزه بنادر در جهت 
پوشش کشورهای آسیای میانه و قفقاز و همسایگان 
شرقی و غربی حرکت می کنیم«، گفت: نگاه صنایع 
دریایی کش��ور هم باید از بازار داخلی فراتر برود و 

پاسخگویی نیازهای منطقه ای را هدف قرار دهد.
ریی��س کمیته وجوه اداره ش��ده س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی ب��ا تأکید بر اینک��ه »در این جهت به 
پتانس��یل های باالتری در بخش ساخت و تولید و 
نیز ترانزیت نیاز داریم«، افزود: در کنار ارتقای سطح 
فعالیت های موجود، باید فعالیت های جدیدی نیز 
برای بهره وری بیشتر از 5800 کیلومتر مرز ساحلی 
کشور صورت گیرد. وی در این زمینه به گردشگری 
دریایی اشاره کرد و گفت: ما در این حوزه تقریبا هیچ 
چیز نداریم؛ در حالیکه توجه به این بخش می تواند 
اشتغالزایی باالیی به همراه داشته باشد. جهاندیده با 
اش��اره به اینکه »نرم سرمایه گذاری برای ایجاد هر 
ش��غل در داخل کشور 300 میلیون تومان است«، 
تصریح کرد: این در حالی است که در بخش دریایی 
با هزینه بسیار پایین تر و حدود 50 میلیون تومان 
می توان یک ش��غل ایجاد کرد. وی در این زمینه از 
فقدان رستوران های دریایی در سواحل کشور انتقاد 
کرد و گفت: ایجاد هر رستوران دریایی می تواند در 
بخش های ساخت شناور، حمل ونقل، بهره برداری و 
گردشگری دریایی اشتغالزایی و درآمدزایی به همراه 

داشته باشد.
معاون س��ازمان بنادر و دریان��وردی با بیان اینکه 
»درهای این سازمان باید به روی مخاطبان خود و 
جامعه دریایی باز باشد«، تصریح کرد: در راستای این 
سیاست، ما همه حرف ها و پیشنهادها را با احترام 
می پذیریم، بررس��ی می کنیم و اگر م��وردی را رد 

کردیم؛ دالیل آن را اعالم خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در این راس��تا، انجمن مهندس��ی 

دریایی ایران و س��ازمان بنادر و دریانوردی به جای 
آنکه احیانا مقابل هم باشند، باید همدیگر را کمک 
کنند؛ چرا که س��ود این همکاری به مردم خواهد 
رسید. جهاندیده با اشاره به جایگاه علمی و تخصصی 
انجمن مهندس��ی دریایی ایران اعالم کرد: سازمان 
بن��ادر و دریانوردی این آمادگ��ی را دارد که حتی 
در اجالس ه��ای بین المللی مرتب��ط با بخش دریا، 
نمایندگانی از این انجمن بعنوان عضو هیأت ایرانی 
حضور داشته باشند و در طرح پیشنهادها و اتخاذ 

تصمیمات مشارکت کنند.
ریی��س کمیته وجوه اداره ش��ده س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی در ادام��ه به فعالیت ه��ای این کمیته 
پرداخت و با اعالم اینکه »در سال جاری چند اتفاق 
خ��وب در این بخش رخ داده اس��ت«، توضیح داد: 
اولین اتفاق آن بود که بحث وجوه اداره شده درون 
سازمان بنادر نهادینه تر شد؛ تا آنجا که مدیریت عامل 
سازمان آمادگی دارد چند برابر منابع فعلی )در صورت 
جذب( در بانک های عامل سپرده گذاری کند. وی با 
بیان اینکه »در صورت اتکای صرف سازمان بنادر به 
منابع خود کار چندانی در کشور قابل انجام نیست«، 
تصریح کرد: منابع و اعتبارات سازمان تنها با خرید 
گنتری کرین ها و تجهیزات مورد نیاز فاز دوم بندر 

شهیدرجایی به پایان می رسد.
جهاندیده افزود: اگر ما کارهای خود در بخش های 
مختلف س��اخت، تأمین و تجهیز بنادر و سازه های 
دریایی را به بخش خصوصی بس��پاریم، هم منابع 
مال��ی جدیدی جذب این حوزه خواهد ش��د و هم 
بخش خصوصی کار را سریع تر، بهتر و با بهره وری 

باالتر از بخش دولتی انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه »رایزنی های مختلفی برای استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملی در بخش دریایی صورت 
گرفته اس��ت«، اع��الم کرد: وزیر راه و شهرس��ازی 

حضور مدیران ارشد سازمان بنادر در انجمن مهندسی دریایی ایران

جهاندیده: همکاری سازمان و انجمن به سود مردم است
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دراین باره با دکتر س��یدصفدر حسینی، مدیرعامل 
صندوق توسعه ملی، مذاکرات مختلفی داشته اند و 

ایشان اقبال خوبی به بخش دریا نشان داده است.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه »ثابت 
کرده ایم س��رمایه گذاری در بخش دریا با بازگشت 
س��رمایه و س��ود تا 30 درصد همراه است«، گفت: 
در مجلس هم قانونی تصویب ش��ده که طبق آن، 
سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری در بخش 
دریا را تضمی��ن می کند. وی همچنین اعالم کرد: 
طبق تفاهمنامه منعقدشده بین س��ازمان بنادر و 
دریانوردی با بانک توس��عه صادرات، این س��ازمان 
می توان��د در صورت س��لب صالحیت ه��ر یک از 

متقاضیان، متقاضی دیگری را جانشین کند.
جهاندیده با اش��اره به آغاز فعالیت ساخت شناور از 
محل منابع کمیته وجوه اداره شده از سال 82 یادآور 
شد: البته در روند ساخت شناورها، در مجموعه هایی 
نظیر کشتی سازی اروندان مشکالتی بوجود آمد؛ اما 
در نهایت، ساخت این شناورها تجربه جدیدی بود 
که برای مالکان آنها ارزش افزوده به همراه داش��ت. 
بطوری که ش��ناورهایی ک��ه در آن زمان به قیمت 
800 میلیون تومان ساخته شد؛ امروز تا 4.5 میلیارد 

تومان خرید و فروش می شوند.
وی با بیان اینکه »فعالیت کمیته وجوه اداره ش��ده 
طی این مدت گسترده شده است«، اعالم کرد: در 
حال حاضر، این کمیته تس��هیالت مختلفی را در 
بخش شناورهای مسافربری، تجهیزات و تأسیسات 
بندری و حتی ح��وزه آموزش به متقاضیان اعطاء 
می کند. رییس کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر 
و دریان��وردی با اعالم اینکه »ما امس��ال حوزه های 
مختلفی را پوش��ش داده ایم«، توضیح داد: در حال 
حاضر با اغلب بانک ها از جمله بانک توسعه تعاون، 
ملت، صادرات، صنعت و معدن و توس��عه صادرات 
ق��رارداد همکاری داریم و بدین ترتیب، منابع مالی 
کافی برای اجرای پروژه ه��ای دریایی را در اختیار 
داریم. وی با تأکید بر اینکه »برای افزایش بیش��تر 
ظرفیت ها و س��فارش ساخت شناور کامال آمادگی 
داریم«، گفت: در این جهت، هم از تسهیالت بانکی 
وجوه اداره شده و هم از طریق صندوق توسعه ملی 

می توانیم اقدام کنیم.

انجمن مهندسی دریایی ایران در بخش صنعت 
دریایی صف شکن بوده است 

مدیرکل تأمین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر 
و دریان��وردی نی��ز در این نشس��ت گفت: انجمن 
مهندسی دریایی ایران در بخش صنعت دریایی صف 
ش��کن بوده است و در شرایط کنونی هم، می تواند 
نقش بس��یار پررنگی را ایفا کند. عبدالکریم رزازان 
تصری��ح کرد: این انجم��ن در زمانی که هیچکس 

در کش��ور چیزی از کشتی س��ازی نمی دانست؛ با 
برگزاری همایش های صنایع دریایی توجه مسؤوالن 
را به صنعت دریایی معطوف کرد. وی با بیان اینکه 
»تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی 
نقطه عطفی در صنعت دریایی کش��ور محس��وب 
می شود«، افزود: انجمن مهندسی دریایی ایران در 
این زمینه نقش اصلی را داش��ت؛ هرچند در روند 
اجرای این قانون درس��ت عمل نش��د و منابع الزم 
به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص نیافت. 
رزازان با اشاره به مکاتبات مستمر انجمن مهندسی 
دریایی ایران با مسؤوالن ارشد کشور، این پیگیری ها 
را مؤثر خواند و گفت: این انجمن بعنوان مهمترین 
NGO کشور در بخش دریایی می تواند مرجع طرح 

مسایل و مشکالت جامعه دریایی باشد. وی با بیان 
اینکه »در سال های گذشته ارتباطات سازمان بنادر 
و دریانوردی با انجمن مهندس��ی دریایی ایران به 
دلیل برخی مش��کالت تا حدی متوقف شده بود«، 
تصریح کرد: با تغییر مدیریت سازمان بنادر و حضور 
چهره هایی چ��ون دکتر جهاندیده که بر توس��عه 
ارتباطات س��ازمان با بخش خصوصی و انجمن ها 
تأکید دارند، انجمن مهندسی دریایی ایران می تواند 

نقش مهمی در این راستا ایفا کند.
مدیرکل تأمین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر 
و دریان��وردی به حضور چهره هایی چون مهندس 
امیر بابایی در هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی 
ایران اشاره کرد و گفت: ایشان بعنوان شخصیتی که 
سال ها در بخش دولتی صنعت دریایی مسؤولیت 
داشته اند و حال به تدریج در بخش غیردولتی فعال 
شده اند، به خوبی مسایل صنعت دریایی را می دانند 
و می توانند کم��ک مؤثری برای س��ازمان بنادر و 

دریانوردی و کمیته وجوه اداره شده باشند.

سـازمان بنـادر بلندگـوی صنعت دریـا درون 
دستگاه دولت باشد 

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران 
نیز با استقبال از رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی 
به همکاری ب��ا انجمن های تخصصی گفت: انتظار 
داریم این س��ازمان بلندگوی صنع��ت دریا درون 
دستگاه دولت باشد. دکتر محمد سعید سیف افزود: 
س��ازمان بنادر و دریانوردی بعنوان مرجع دریایی 
کشور جایگاهی دارد که می تواند مطالبات صنعت 
دریایی کش��ور در حوزه هایی چون نف��ت، وزارت 
صنایع و... را نیز مطرح کند. وی با اشاره به ساخت 
شناور از محل طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و 
دریانوردی تأکید کرد: اجرای این طرح، نهضتی را 
در حوزه ساخت شناور در کشور شکل داد؛ بطوری 
که بسیاری از کشتی سازی های کوچک در چارچوب 
همین حمایت ها شکل گرفتند. دبیر ستاد توسعه 

فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری همچنین با اشاره به 
حمایت هایی که این ستاد در جهت کسب و ارتقای 
دانش فنی و افزایش سهم ساخت داخل در صنعت 
دریایی می تواند صورت دهد؛ گفت: آمادگی داریم در 
حوزه علمی و فنی همکاری های الزم را با سازمان 
بنادر و دریانوردی و کمیته وجوه اداره شده داشته 
باشیم. سیف همچنین خواستار برگزاری جلسات 
منظم ماهانه میان کمیته وجوه اداره شده سازمان 
بنادر و دریانوردی با کمیته کشتی س��ازی انجمن 
مهندسی دریایی ایران شد و افزود: در این جلسات، 
می توان اقدامات مناس��ب و هماهنگی های الزم را 
برای مطالعات بازار و تأمین منابع مالی ساخت شناور 

صورت داد.

سـازمان بنادر ساخت شـناور در داخل را خط 
دهی کند 

عضو هیأت مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران 
نی��ز در ادامه این نشس��ت گفت: س��ازمان بنادر و 
دریانوردی در قالب طرح وجوه اداره ش��ده، کمک 
بزرگی به سازماندهی و خط دهی ساخت شناور در 
داخل کرده است. مهندس امیر بابایی در این مورد 
به تجربه ساخت یدک کش و لندینگ کرافت اشاره 
کرد و توضیح داد: زمانی س��اخت بدنه یدک کش 
در کش��ور 18 ماه طول می کش��ید؛ اما با پیشنهاد 
مدیران سازمان بنادر جوینتی با شرکت دامن ایجاد 
شد تا روش CKD سازی به داخل منتقل شود که 
نهایتا و پس از اع��زام تیمی 25 نفره به هلند، این 
دانش اخذ ش��د و در ح��ال حاضر، بدنه یک یدک 
کش 4.5 ماهه س��اخته می شود. وی با بیان اینکه 
»از محل طرح وجوه اداره ش��ده بیش از 45 فروند 
لندینگ کرافت در داخل ساخته شد«، تصریح کرد: 
با حمایت سازمان بنادر، خط ساخت این شناور در 
کشور باز شد و االن در کوچکترین شیپ یاردها هم 
لندینگ کرافت ساخته می شود. بابایی بر این اساس 
گفت: در حال حاضر هم، کمیته وجوه اداره ش��ده 
سازمان بنادر می تواند نقاط ضعف مجموعه دریایی 
کشور را شناس��ایی و برای ساخت شناور و تأمین 
ناوگان و تجهیزات آن، حمایت و سرمایه گذاری کند. 
وی توسعه گردشگری دریایی بویژه در دریای خزر و 
ساخت شناورهای خدماتی فراساحلی را دو حوزه ای 
دانس��ت که دارای متقاضیان زیادی است و کمیته 

وجوه اداره شده می تواند در آن فعال شود.
بابایی همچنین در مورد استفاده از منابع صندوق 
توس��عه مل��ی در بخ��ش دریایی گف��ت: دریافت 
تسهیالت از این صندوق مشکالت و مسایل خاص 
خود را دارد که سازمان بنادر می تواند در این جهت 

هم به متقاضیان کمک کند. 
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نمایشگاه های دریایی یکپارچه شد
دبیر شانزدهمین همایش صنایع دریایی از امضای 
توافقنامه یکپارچه سازی نمایشگاه های دریایی بین 
این انجمن و س��ازمان بنادر و دریانوردی خبر داد. 
دکتر حمید زراعتگر اعالم کرد: طبق این توافقنامه، 
نمایش��گاه دریایی کشور توسط انجمن مهندسی 
دریایی ایران و با نظارت و حمایت س��ازمان بنادر 
و دریانوردی برگزار خواهد ش��د. وی با بیان اینکه 
»این موضوع بنا به خواست جامعه دریایی کشور 
صورت می گیرد«، گفت: در حال حاضر، با تنوع و 
تکثر همایش های دریایی مواجه هستیم. البته، نظر 
انجمن مهندس��ی دریایی ایران این است که همه 
این همایش ها با توجه به تنوع موضوعی مخاطب 
خود را دارن��د و اصراری بر یکپارچگی همایش ها 
نداریم؛ اما باید برنامه ریزی ش��ود تا همپوشانی ها 

کمتر و هماهنگی ها بیشتر شود.

مشارکت جامعه دریایی
در انتخاب برگزیدگان دریایی

رییس کمیته علمی شانزدهمین همایش صنایع 
دریایی از تمامی انجمن ها، تشکل ها، دانشگاه ها و 
ارگان های دریایی کشور برای مشارکت در انتخاب 
برگزیدگان دریای��ی دعوت کرد. محمدرضا تابش 
پور دراین باره گفت: انتخاب برگزیدگان و نفرات و 
فعالیت های برتر و برجس��ته علمی و صنعتی، در 
تمام دنیا توس��ط انجمن ها و نهادهای غیردولتی 
و تخصصی انج��ام می گیرد که برخ��ی از آنها، با 
اس��تمرار و تداوم به جوایز بس��یار معتبر جهانی 
تبدیل شده اند. وی با بیان اینکه »انجمن مهندسی 
دریایی ایران نیز از سال گذشته فعالیت خود برای 
انتخ��اب برگزیدگان دریایی را آغاز کرده اس��ت«، 
یادآور ش��د: به دلیل محدودیت زمانی و برگزاری 
این طرح برای نخستین بار، تعداد شرکت کنندگان 
اندک بود که تالش داریم امس��ال این رقابت را از 
نظر کمی و کیفی ارتقاء دهیم. تابش پور همچنین 
از آغاز مکاتبات کمیته علمی شانزدهمین همایش 
صنایع دریایی با انجمن ها و تشکل های تخصصی و 
ارگان های دریایی کشور برای مشارکت در انتخاب 
برگزی��دگان دریایی خبر داد و گفت: در قالب این 
مکاتبات، ضمن اطالع رسانی درباره طرح برگزیدگان 
دریایی از نظرات، پیشنهادها و کاندیداهای احتمالی 
آنها در هر بخش استفاده خواهیم کرد. دومین دوره 
معرفی برگزیدگان دریایی در رش��ته های کتاب، 
دانشجو، پایان نامه، استاد، صنعت، خبرنگار و طرح 
برتر دریایی همزمان با شانزدهمین دوره همایش 

صنایع دریایی در بندرعباس برگزار می شود.

اخبار  همایش

عضو هیأت مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران 
گفت: اینکه س��اخت دکل های حف��اری دریایی در 
اولویت کاری س��ال جاری دولت و وزارت نفت قرار 
ندارد؛ به معنای کنار گذاشتن موضوع ساخت داخل 
از سوی دولت یازدهم نیست. دکتر سعید مظاهری 
که به بهانه اظهارات اخیر رییس جهاد دانش��گاهی 
مبنی بر »خروج موضوع ساخت دکل های حفاری 
در داخ��ل از دس��تور کار وزارت نف��ت« با خبرنگار 
مارین نی��وز گفت وگو می ک��رد؛ دراین باره توضیح 
داد: موضوع س��اخت دکل های حف��اری در داخل 
)اع��م از خش��کی و دریایی( برای س��ال جاری در 
اولوی��ت وزارت نفت قرار ندارد؛ اما ش��واهد و قراین 
نشان می دهد این موضوع در سال های آتی منتفی 
نیس��ت. وی با بیان اینکه »رویکرد دولت یازدهم و 
وزارت نفت در قبال پروژه های فراساحلی مبتنی بر 
اولویت بندی است«، افزود: این اولویت بندی بر اساس 
شرایط سیاسی، اقتصادی و سطح بهره وری پروژه ها 
صورت گرفته اس��ت که اتفاق مثبتی هم محسوب 
می شود. مظاهری با بیان اینکه »برای اجرایی شدن 
پروژه های س��اخت دکل های دریایی توپ در زمین 
صنعت است«، توضیح داد: صنایع و مجموعه هایی 
که توانمندی و تجربه ساخت سازه های فراساحلی و 
از جمل��ه دکل های دریایی را دارند، باید غیر از روی 
کاغذ، در عمل هم  این توان را نشان دهند تا رضایت 
کارفرمای��ان را برای ارائه س��فارش جلب کنند. وی 
تصریح کرد: صنایع دریایی کش��ور باید با تغییر در 
ساختارهای مدیریتی و سازمانی خود نشان دهند 
از تجربیات و اش��تباه های گذشته درس آموخته اند 
و قصد اصالح روند فعالیت های خ��ود را دارند. این 
کارشناس صنایع فراساحل با بیان اینکه »در مورد 
دکل های دریایی )جک آپ( هم مس��ؤولیت اصلی 
بر گردن صنعتگران اس��ت«، گفت: بخش صنعت 
باید با اصالح ساختار خود امکان ساخت سازه های 
دریای��ی طبق زمان بندی مورد نظ��ر دولتمردان را 
فراهم س��ازد و توان خود را به آنها نش��ان دهد. وی 
درعین حال با تأکید بر اینکه »وقتی از ساخت دکل 
 Z تا A در داخل صحبت می کنیم منظور س��اخت
آن در داخل نیست«، گفت: هیچکدام از شرکت های 
س��ازنده چنین ادعایی ندارند و اصوال در کشورهای 
صاحب صنعت هم چنین مسأله ای دیده نمی شود. 
مظاهری با اشاره به اینکه »تجربه ساخت جک آپ 
در داخل وجود دارد«، افزود: با توجه به ارزش افزوده 
و اشتغالزایی گسترده ای که ساخت این سازه ها در 

پ��ی دارد، دولتمردان نمی توانند به س��ادگی از کنار 
آن بگذرند. عضو هیأت مدیره انجمن بر این اساس 
پیش بینی کرد که در سال های آتی و با آماده سازی 
زیرساخت های الزم از سوی بخش صنعت، ساخت 
دکل های دریایی در داخل انجام ش��ود. وی در این 
زمین��ه از آغ��از رایزنی ها و مذاکرات ش��رکت های 
خارجی برای مشارکت در ساخت با سازندگان داخلی 
دکل های دریایی خبر داد و گفت: با جلب مشارکت 
شرکت های باسابقه خارجی، فعالیت هایی طی دو تا 
سه سال آینده کلید خواهد خورد.  مظاهری درباره 
دستور اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران )ایدرو( جهت 
اجرایی شدن موضوع ساخت دکل های دریایی که 
در دولت قبل منعقد ش��ده بود، گفت: این کار باید 
از سیستم دولتی بیرون بیاید. اگر قرار باشد دولت یا 
ایدرو متولی این کار شوند، باز هم مسایل قبلی تکرار 
می شود و ساخت دکل ها دچار تأخیر و بالتکلیفی 
خواه��د ش��د. وی با بی��ان اینکه »جه��ت اجرایی 
شدن ساخت دکل های دریایی دولت باید سازوکار 
مشخصی را در دو جهت طراحی کند«، توضیح داد: 
نکته اول، حمایت از بخش خصوصی و تشویق آنها 
برای ورود بیشتر در حوزه ساخت سازه های دریایی 
و از جمله جک آپ است. دومین مورد هم این است 
که از س��اختار قبلی که کل کار توسط یک شرکت 
بزرگ )مثل صدرا یا تأسیسات دریایی( انجام می شد؛ 
خارج شویم. این کارشناس صنعت فراساحل یادآور 
ش��د: شرکت های بزرگ فراس��احلی باید به جنرال 
کانتراکتور )پیمانکار عمومی( تبدیل شوند و به جای 
آنک��ه A تا  Z کار را خود انجام دهند؛ به تقس��یم 
کار میان همه مجموعه های توانمند داخلی بپردازند 
و خ��ود در جایگاه مدیریت و نظ��ارت بر پروژه قرار 
بگیرن��د. وی افزود: واگ��ذاری کار به مجموعه های 
دیگ��ر باعث می ش��ود که ش��رکت های بزرگ هم 
امکان مدیریت بهتر پروژه ها را داش��ته باشند و هم 
از بزرگ شدن بیش از حد و حواشی مختلف در این 

مجموعه ها ممانعت شود.

ساخت دکل دریایی در داخل منتفی نیست
سعید مظاهری، عضو هیأت مدیره انجمن:
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مواضع دریایی 3 وزیر
با گذش�ت یکسال از روی کار آمدن دولت یازدهم، مواضع وزرا و مدیران ارشد 
این دولت در قبال صنعت دریایی روشن تر شده است. حسن روحانی و مدیرانش 
در ش�رایطی دولت را تحویل گرفتند که کشور درگیر رکود تورمی بود. آنطور 
که رییس جمهور اعالم کرده، دولت طی یکسال اول فعالیت خود توانسته تورم 
بیش از 40 درصد را به 25 درصد کاهش دهد و با بهبود نسبی شرایط بین المللی، 
حداقل از افزایش تحریم ها جلوگیری و برخی تحریم ها را تضعیف کند. با این 
حال، در حوزه رکود همچنان اقتصاد و صنعت کشور با چالش های جدی مواجه 
است. ماه گذشته رییس جمهور از تهیه بسته خروج از رکود خبر داد و همایشی 
هم با حضور اقتصاددانان ارشد کش�ور در تهران برگزار شد. با این حال، هنوز 
چشم انداز روشنی از تبعات خروج از وضعیت اقتصادی موجود وجود ندارد. روند 
مذاکرات هسته ای که قرار است در پاییز امسال نهایی شود؛ یکی از پارامترهای 

تعیین کنده در روند تحوالت اقتصادی است. اما در حوزه صنایع دریایی، تابستان 
امسال شاهد موضع گیری ها و پرسش وپاسخ هایی از سوی سه وزیر اصلی مرتبط 
با حوزه دریایی )محمدرضا نعمت زاده، بیژن زنگنه و عباس آخوندی( بود. وزرایی 
که همگی در امیدوارانه صحبت کردن و تأکید بر ظرفیت های بخش دریا اشتراک 
نظر داشتند؛ اما در حوزه هایی که همواره تعارض منافع و دیدگاه ها وجود دارد، 
اختالفات خودنمایی می کند. چنانکه علیرغم اظهارات وزیر نفت مبنی بر اینکه 
»اصراری بر خرید کش�تی از خارج نداریم« و »در صورت تأیید وزارت صنعت 
آمادگی ساخت داخل وجود دارد«، هنوز موارد مشخصی مثل ساخت دکل های 
حفاری دریایی و شناورهای خدماتی در داخل بالتکلیف مانده و موج سفارش ها 
ب�ه خ�ارج ادام�ه دارد. در پرونده ویژه این ش�ماره نگاهی داری�م به گفته ها و 

عملکردهای سه وزیر صنعت، نفت و راه در حوزه دریا...



وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در مکاتبه ای با 
معاونت امور صنایع این وزارتخانه، محورهای اصلی 
استراتژی دولت در حوزه صنعت دریایی را اعالم و 

دستورات مشخصی را ابالغ کرده است.
اولی��ن موضوع مورد تأکی��د محمدرضا نعمت زاده 
ضرورت تهیه اس��تراتژی و برنامه ده س��اله صنایع 
دریایی کشور است که دستور تهیه این برنامه ظرف 

حداکثر سه ماه را داده است.
نعمت زاده همچنین بر لغو فوری مجوز ورود شناور 
دسته دوم و ابالغ آن به سازمان توسعه تجارت تأکید 
کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( را 
مکلف س��اخت تا پیگیری الزم برای انعقاد قرارداد 
ساخت جک آپ را صورت داده و گزارش پیشرفت 
کار را ب��ه وی اعالم کند. وی همچنی��ن از ایدرو و 
ایزوایکو خواسته تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل 
و بهره برداری دو حوضچه خشک بندرعباس اقدام 
کنند. بنابر تأکید وزیر صنعت، »عدم توجه ایدرو در 

این رابطه بخشودنی نیست«.
نعم��ت زاده همچنین به ایدرو تکلی��ف کرده که با 
برخورد فعال تر نسبت به گذشته، یکی از زمینه های 
فعالی��ت حال و آینده خود را ب��ه صنایع دریایی و 
فراس��احلی اختصاص دهد و بطور منسجم و طی 

برنامه ای که تصویب خواهد شد، عمل کند.
یک��ی از تأکیدات ج��دی وزیر صنع��ت، در مورد 
ش��ورایعالی صنای��ع دریایی اس��ت ک��ه بنابرنظر 
نعمت زاده، این شورا یا باید تعطیل و یا سریعا نسبت 
به تقویت و اصالح مدیریت و ساختار آن اقدام شود.
همچنین، نعمت زاده بر ض��رورت تفکیک وظایف 
سیاستگزاری، حمایتی و پشتیبانی و نظارت برای 

صنایع دریایی بین شورایعالی صنایع دریایی و اداره 
کل صنایع خودرو و نیروی محرکه )بعنوان بخش 
مرب��وط به صنایع دریایی در وزارت صنعت( تأکید 
کرده اس��ت. وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در این 
برنامه راهبردی خواس��تار آن شده تا طرح های در 
دست اجرا در زمینه صنایع دریایی تهیه و در جهت 
پیشبرد آنها اقدام شود. یکی از موارد مهم در برنامه 
اس��تراتژیک ابالغی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بندهای پایانی آن است که توجه به آن، سال هاست 
مورد تأکید فعاالن صنایع دریایی بوده است. در این 

بندها آمده است:
- نیاز شرکت ها، س��ازمان ها و بخش خصوصی به 
انواع شناورها برای 5 سال آینده مشخص و جهت 
تصمیم گیری حداکثر ظرف یک ماه توسط سازمان 
ایدرو با همکاری سایر بخش های مسؤول ارائه شود.

- نیاز تعمیراتی شناورها و تجهیزات فراساحلی مانند 
جک آپ، سکوهای نفتی، تجهیزات بندری برای 5 
سال آینده شناسایی و حتی االمکان ظرف یک ماه 
جهت بررسی و نهایی شدن توسط اداره کل خودرو 
و نیروی محرکه با همکاری سایر بخش های مسؤول 

ارائه شود.
- حجم ریال��ی و ارزی فعالیت های صنایع دریایی 
ظرف 5 س��ال گذشته در بخش نوسازی )ساخت( 
و تعمیر و نگهداری جمع آوری و ارائه ش��ود تا خط 

مشی و برنامه حداقل 5 سال آینده تعیین شود.
- حجم خرید خارجی اعم از ارزی و ریالی در رابطه 
با خرید انواع شناورها و تجهیزات فراساحلی طی 10 
و یا حداقل 5 سال گذشته و ترجیحا به تفکیک سال 

تهیه و ارائه شود.
- استراتژی خودکفایی در صنعت دریایی چه در بعد 

نوع و اندازه و چه در بعد عمق ساخت توسط معاون 
امور صنایع تهیه شود. 

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در پایان این ابالغیه 
مهم آورده اس��ت: به امید رفع موانع ذهنی، موانع 
قانونی، موانع مدیریتی و اجرایی و موانع اقتصادی 
صنایع دریایی کشور که امیدوارم با تفکر صحیح و 
عالقمندی و ش��ور اجرایی بتوان تا حدودی عقب 

ماندگی ها را جبران نمود.

نشست نعمت زاده با مدیران ارشد کشتی سازی 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت پیش از این نیز، در 
جلس��ه ای با مدیران ارش��د وزارت صنعت، معدن 
تجارت و مدیران کارخانجات کشتی سازی، آخرین 
وضعیت این صنایع را بررسی کرده بود و طی آن، با 
تأکید بر اهمیت صنعت دریایی از مدیران ارشد این 
وزارت خواست تا با برنامه  ریزی دقیق و با رفع موانع 
نسبت به توسعه این صنعت اهتمام ورزند. نعمت زاده 
در آن نشست با تأکید بر استفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی برای پروژه های دریایی اظهار داشت: 
دولت با کمک بخش خصوصی بایستی راهکارهای 
مختلف تأمین مالی صنایع دریایی را بررسی و پیاده 

سازی کند.

هدایـت بـازار بایـد توسـط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام گیرد

در این نشست که از سوی صندوق توسعه صنایع 
دریایی برگزار ش��ده بود، احمد دوس��ت حسینی، 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به 
اینکه »در این صنعت عالوه بر اینکه صنعتگران و 
کارخانه ها باید تالش مضاعفی برای عمل به تعهدات 
خود، انجام بدهند«، تأمین مالی ارزان از محل منابع 
صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی 
را از اولویت های این وزارتخانه دانست و گفت: هدایت 
بازار باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
گیرد و حمایت از اشخاصی صورت گیرد که قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان داخل را رعایت کرده و به 

کارخانجات داخلی سفارش دهند.

تأکیـد بـر اجـرای قانـون توسـعه و حمایت از 
صنایع دریایی

همچنین محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و 
اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: 
حمایت از صنایع دریایی و اجرای قانون توس��عه و 
حمایت از صنایع دریایی علی الخصوص تأمین منابع 

استراتژی آقای وزیر
نعمت زاده برنامه های دولت یازدهم در صنایع دریایی را اعام کرد
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صندوق توسعه صنایع دریایی و نیز اجرای ماده )7( قانون بسیار حائز 
اهمیت است.

اسـتفاده از بـازار بـا انجام مشـارکت های خارجـی و تأمین مالی 
مناسب

جلیل خبره، رئیس هیأت مدیره شرکت صف، نیز با اشاره به بین المللی 
بودن بازار صنایع دریایی و پتانسیلی که این بازار در منطقه خلیج فارس 
دارد، گفت: باید بتوانیم با انجام مشارکت های خارجی و نیز تأمین مالی 
مناس��ب از این بازار به نفع خود استفاده کنیم، همچنان که در صنایع 
فراساحل استفاده کردیم. وی ابراز کرد: موضوع وثایق مورد نظر بانک ها 
نیز مهم است که عمدتا برخی از پروژه ها به خاطر این موضوع تأمین مالی 
نمی شوند و از این رو در زمان ساخت شناور می توان مسئولیت سازنده 

را در مقابل ساخت به موقع و با کیفیت شناور بیمه کرد.

مساله ترخیص کاال از بندر شهید رجایی باید حل شود
حمید رضائیان اصل، مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران )ایزوایکو(، نیز طی س��خنانی گفت: مقررات دس��ت و پاگیری بر 
ش��رکت دولتی ما حاکم اس��ت که باید آنها را حل کرد، از جمله این 
مشکالت، عدم امکان ورود کاالهای مورد مصرف در کشتی سازی بزرگ 
ایزوایکو از مبادی آبی خود کارخانه است و امروزه کاالهای ورودی این 

شرکت باید از گمرک شهید رجایی ترخیص شوند.

کارگاه های ساخت کوچک و متوسط ایجاد شود
همچنین مدیرعامل صندوق توس��عه صنایع دریایی با طرح برخی از 
فرصت ها در این صنعت، حمایت از تعمیرات ش��ناور و نیز س��اخت و 

تکمیل شناورهای کوچک را از اولویت های صندوق عنوان کرد.
حس��ین ابراهیم زاده فاضل افزود: باید پی��روی از مدل های موفق پیاده 
ش��ده در دنیا را باید الگو قرارداد و این مدل ها حاکی از این اس��ت که 
زیرساخت های اولیه کارخانجات ساخت و تعمیر شناور یا شهرک های 
صنایع دریایی شامل آب، برق و تحکیم زمین و تجهیزات از آب گیری و 
به آب اندازی شناورها توسط دولت ایجاد و به صورت اجاره بلند مدت یا 

واگذاری با شرایط مناسب به اهل آن واگذار می شود.
وی در ادامه گفت: در کارخانجات بزرگ یا شهرک های صنعتی دریایی 
بایستی زنجیره کاملی ایجاد شود؛ بدین منظور باید از زیرساخت های 
موجود مانند ایزوایکو اس��تفاده کرد و با مهیا کردن شرایط مناسب از 
برندهای معروف دنیا و فروش��ندگان اق��الم و تجهیزات دریایی دعوت 
کرد تا در شهرک صنایع دریایی حضور داشته باشند و همچنین باید 
کارگاه های ساخت کوچک و متوسط برای پیمانکارن و صنعتگران جزء 
در کارخانجات بزرگ یا ش��هرک های صنایع دریایی فراهم شود تا آنها 
بتوانند با شرایط مناسب به ارائه خدمات خود بپردازند که این مدل ها در 
چین، کره، امارات و سایر کشورها پیاده شده است. مدیرعامل صندوق 
توسعه دریایی اظهار امیدواری کرد که با رویکرد مثبت و سازنده وزیر 
محترم صنعت، معدن و تجارت با صنایع دریایی و گسترش فعالیت های 

ثروت آفرین دریایی بتوانیم شاهد رشد چشمگیر این صنایع باشیم.
در پایان جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تمامی دست اندرکاران 
صنعت دریایی بویژه مدیر کارخانجات صنایع دریایی خواست تا با اهتمام 
ویژه این صنعت را پیش برند و قول مساعد داد که شخصا و به صورت 

مستمر مشکالت این صنعت را پیگیری و به منظور رفع آن اقدام کند.

صندوق توسعه صنایع دریایی گزارشی را با عنوان »بررسی اجمالی وضعیت ساخت و 
تعمیر کشتی در ایران« منتشر کرد. این گزارش در چهار سرفصل »بازار جهانی صنعت 
کشتی سازی«، »صنعت کشتی سازی ایران«، »بازار داخلی صنعت کشتی سازی« و 
»صنعت تعمیرات کشتی ایران« تدوین شده است. در بخش »بازار جهانی صنعت 
کشتی سازی«، وضعیت کشتی های تجاری، کشتی های خدماتی فراساحل و صنعت 
اوراق کشتی به شکل آماری بررسی شده است. در بخش صنعت کشتی سازی ایران، 
ارزیابی فنی ش��یپ یاردهای داخلی و در بخش بازار داخلی صنعت کشتی سازی، 
ظرفیت های این صنعت ارزیابی شده است. خوانندگان گرامی برای مطالعه مشروح 

این گزارش می توانند به سایت خبری انجمن )مارین نیوز( مراجعه نمایند.

پرداخت تسهیالت تعمیر شناورها
از س��وی دیگر، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: صاحبان شناورهای 
دریایی برای انجام تعمیرات ش��ناورهای خود می توانند از تس��هیالت تا سقف پنج 
میلیارد ریالی این صندوق بهره گیری کنند. حسین ابراهیم زاده فاضل  افزود: دوره 
بازپرداخت تس��هیالت این صندوق دو سال با نرخ سود ساالنه 14 درصد است، این 
در حالی است که صاحبان شناورها می توانند شناورهای خود را بعنوان وثیقه در نزد 
این صندوق قرار دهند. وی با بیان اینکه »صندوق توسعه صنایع دریایی ظرفیت و 
توانمندی کارخانه های ساخت و تعمیرات کشتی را در کشور به طور دقیق مورد ارزیابی 
قرار داده است«، گفت: یکی از راه های توسعه صنایع دریایی کشور توجه به صنعت 
تعمیرات شناورهای دریایی توسط شرکت های داخلی است. به گفته وی، بررسی های 
میدانی نشان می دهد در حوزه انجام تعمیرات شناورهای دریایی کشورهای منطقه 
بازار مناسبی وجود دارد و باید از این ظرفیت ها برای توسعه این بخش استفاده شود. 
ابراهیم زاده فاضل یادآورشد: براساس مطالعات صورت گرفته 15 شرکت داخلی در 
کش��ور برای انجام تعمیرات شناورهای کشورمان فعال هستند؛ در حالیکه ظرفیت 
بالقوه آنان برای انجام تعمیرات ساالنه شناورهای دریایی حدود 578 فروند است. وی 
خاطرنشان کرد: سال گذشته 232 شناور در شرکت های داخلی تعمیر شدند و مابقی 
شناورهای دریایی کشورمان، در کشورهای خارجی و یا حاشیه خلیج فارس تعمیرات 
خود را انجام داده اند. مدیرعامل صندوق توس��عه صنایع دریایی افزود: سال گذشته 
مجموع درآمد شرکت های تعمیراتی کشور کمتر از یک هزار میلیارد ریال بود در حالی 
که درآمد یکی از شرکت های فعال در حاشیه خلیج فارس سال گذشته به بیش از 
235 میلیون دالر رسید. وی با بیان اینکه »صندوق توسعه صنایع دریایی در حوزه 
شناورهای نیمه ساخت که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، تسهیالت 
پرداخت می کند«، گفت: صاحبان این کشتی ها می توانند از تسهیالت این صندوق تا 
سقف پنج میلیارد ریال با باز پرداخت دو ساله استفاده کنند. وی با اشاره به نیازهای 
داخلی برای اجاره شناورهای فراساحلی گفت: برای توسعه فعالیت های نفت و گاز در 
کشور اکنون به بیش از 90 فروند شناور خدماتی فراساحلی نیازمندیم و با ارایه طرحی 
درصدد هستیم که با افزایش توانمندی های مالی شرکت های داخلی، آنها بتوانند با 
دریافت تسهیالت مورد نیاز نسبت به تولید این شناورها به صورت سری سازی اقدام 
کنند. ابراهیم زاده فاضل یادآور شد: یکی از مزیت های سری سازی شناورهای دریایی 
در کشور ترغیب تولیدکنندگان داخلی به تهیه تجهیزات برای ساخت این شناورها 
است که این مساله ضمن بومی سازی و ورود تکنولوژی نای نوین به کشور، مدت زمان 
ساخت شناورها را نیز در کشور کاهش می دهد. طرح حمایت از ساخت شناورهای 
مورد نیاز در شرکت های داخلی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده و وی نیز هم 

اکنون در حال رایزنی برای تأمین اعتبار مورد نیاز در این زمینه است.

گزارش وضعیت ساخت و تعمیر کشتی در ایران
   از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی منتشر شد:
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وزیر نفت در پاسخ به س��ؤال دوتن از نمایندگان 
مجل��س، بر حمایت خود از ظرفیت تولید داخلی 
تأکید کرد و گف��ت: اگر وزارت صنعت اعالم کند 
که ما کشتی می سازیم، اصراری بر خرید کشتی از 
خارج نداریم و ما دلمان می خواهد صنعت داخل 

فعال  و قوی شود.
بیژن نامدار زنگنه ادامه داد: من در گزارشی که در 
صحن علن��ی تقدیم نمایندگان کردم، تعهد خود 
و وزارت نف��ت را در اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی در حمای��ت از س��اخت و تولید داخل 
قاطعانه و مصرانه اعالم کردم و س��ابقه کاری من 
در وزارتخانه ها حکایت از آن دارد که من همیشه 
از تولید داخلی نهایت حمایت را داشته ام و برای 
ارتقای فناوری ملی و ایجاد ظرفیت ساخت داخل 
و تولی��د داخل حداکثر تالش خود را داش��ته ام و 
بخشنامه هاو دستورالعمل هایی که در دوران وزارتم 

صادر کردم، تأیید اظهارات من است.
وزی��ر نفت گفت: در دوره وزارت من چه لوله ای از 
خارج وارد ش��ده است؛ بعنوان مثال ما هم اکنون 
بی��ش از دو میلیون تن ورق از خ��ارج خریداری 
کرده ایم که همه را سفارش داده ایم که شرکت های 
داخلی تبدیل به لوله کنند و همانطور که رسما به 
من گزارش دادند از سال 89 به بعد لوله ای از خارج 

از کشور خریداری نکرده ایم.
وی گفت: م��ن باز از اینجا تعه��د و عالقه مندی 
خود و وزارت نفت را برای پیش��برد فناوری ملی 
و اس��تفاده از ظرفیت های داخ��ل و باال بردن این 
ظرفیت ه��ا اعالم می کنم و الزم اس��ت از فرصت 
بوجود آمده به موفقیت های کشور در حوزه نفت 

و ساخت داخل اشاره کنم.
وزیر نفت ادامه داد: در میانه سال 76 که من وارد 
وزارت نفت ش��دم و اولین قرارداد پارس جنوبی با 
ش��رکت توتال را به امضاء رس��اندم، ما به زحمت 
توانس��تیم در عمل 30 درصد از ارزش عملیات را 
ساخت داخلی کنیم، یعنی چه در خرید تجهیزات 
و چه در کارهای نصب و س��اختمانی و راه اندازی؛ 
در میانه سال 84 ما با مدیریتی که اجرا کردیم به 
راحتی به بیش از 60 درصد ارزش رسیدیم و هم 
اکنون به نظر من به راحتی از رقم 70 درصد ارزش 
یک پاالیشگاه برای واگذاری به داخل برای ساخت 

عبور کرده ایم و این یک موفقیت بزرگ است.
زنگنه افزود: در سال 76 ما یک متر نمی توانستیم 
در دری��ا لوله گذاری کنیم، ول��ی اآلن قدرت اول 

منطقه در لوله گذاری در خلیج فارس هس��تیم. 
ما هی��چ محدودیتی نداریم و بی��ش از نیاز خود 
ظرفیت داریم و آن زمان نمی توانس��تیم پایه های 
یک سکویی که باید نصب کنیم را بگذاریم، اما هم 
اکنون نه تنها پایه ها ساخته می شود بلکه عرشه ها 
نیز ساخته می ش��ود و حداقل 4 شرکت توانمند 
داریم که با یکدیگ��ر رقابت می کنند و می توانند 
تمام ظرفیت های عرشه ها را در داخل بسازند و به 
اندازه کافی جرثقیل داریم که این ها را نصب کنند 

و راه اندازی و بهره برداری کنند.
وی در زمین��ه حفاری در دریا گفت: ما در حفاری 
در دری��ا به وضعیت خوبی رس��یده ایم و ظرفیت 
باالیی داریم و در س��اخت تجهی��زات و برج های 
س��نگین مورد نیاز پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها 
در وضعی��ت عالی ق��رار داریم. تولی��د توربین و 
کمپرس��ورها وضعیت خوبی داریم و ظرفیت 25 

مگاواتی را ش��رکت توربین کمپرسور نفت انجام 
می دهد و تجهیزات برق و کنترل توسط ایرانی ها 

انجام می شود.
وزیر نفت با اش��اره به نمایش��گاه امس��ال وزارت 
نفت در اردیبهش��ت ماه، گفت: این نمایشگاه یک 
مش��ت نمونه خروار بود و حضور صدها ش��رکت 
نش��ان دهنده توانمندی ایرانی ها بود و هر کدام از 
این ش��رکت ها باالی 10 تا 30 میلیارد تومان کار 
در داخل داشتند. اما معنی این نیست که بتوانیم 
همه نیازهای خود را از داخل تأمین کنیم. ما هنوز 
نمی توانیم بخشی از نیازها را از داخل تأمین کنیم 
که 25تا 30 درصد ارزش نیازهایی اس��ت که در 

یک پاالیشگاه و تأسیسات پیچیده می خواهیم.
زنگنه با بیان اینکه »ما همچنین 11 قلم اصلی را 
احصا کرده ایم که در داخل برای آنها برنامه ساخت 
داریم و برای هرکدام مسؤول تعیین کنیم و با هر 
شرکتی قرارداد امضاء کنیم«، گفت: مهمترین این 
اقالم ماش��ین های دوار است که شامل توربین ها، 
کمپرسورها، انواع پمپ های ویژه و الکتروموتورهای 
خاص است. لوله ها و تجهیزاتی که در درون چاه ها 
استفاده می شود، لوله های بدون درزی است که در 
روی زمین برای انتقال گاز و نفت مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.
وی ادامه داد: مهمتر از س��اخت داخل در کش��ور 
برای اینکه بتوانیم ظرفیت های خود را ارتقا دهیم 
و مهمتر از اینکه به ت��ک تک اجزا بپردازیم، باید 
از تقویت شرکت های پیمانکاری عمومی حمایت 
کنیم. این ش��رکت ها شامل مپنا، فرا و پتروپارس 
می شود که خوش��بختانه من در تشکیل و فعال 

شدن این شرکت ها نقش داشتم.

وزیر نفت: اصراری بر خرید کشتی از خارج نداریم
سیاست زنگنه برای استفاده از توانمندی داخلی در صنعت نفت

در سال 76 ما یک متر نمی توانستیم در دریا 
لوله گذاری کنیم، ولی اآلن قدرت اول منطقه 
در لوله گذاری در خلیج فارس هستیم. ما هیچ 
محدودیتی نداریم و بیش از نیاز خود ظرفیت 
داریم و آن زمان نمی توانستیم پایه های یک 
سکویی که باید نصب کنیم را بگذاریم، اما 

هم اکنون نه تنها پایه ها ساخته می شود بلکه 
عرشه ها نیز ساخته می شود و حداقل 4 شرکت 

توانمند داریم که با یکدیگر رقابت می کنند
 و می توانند تمام ظرفیت های عرشه ها

 را در داخل بسازند
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وزی��ر نفت با بیان اینکه »در موضوع س��اخت داخل باید دو چیز را 
مدنظ��ر قرار دهیم«، ادامه داد: اول کیفیت یا اس��تاندارد و دیگری 
رقابت اس��ت. ما تأکید داریم که دومیلیون ت��ن ورقی که از خارج 
خریداری کرده ایم باید با کیفیت توسط شرکت های داخلی تبدیل 
به لوله های نفت شود. البته دومین موضوع مهم در این خصوص بعد 
از کیفیت، قیمت است. من اگر بتوانم از خارج یک تن ورق را تبدیل 
به لوله کنم از من بین 120 تا 150 دالر هزینه می گیرند. وقتی که 
این لوله را گرفتیم فرض می کنیم با هزینه حمل و پرداخت س��ود 
بازرگان��ی و گمرکی باید کاالی داخلی ایرانی با چنین لوله ای که از 

خارج تهیه شده است رقابت کند.
زنگنه ادامه داد: اگر تولیدکننده ایرانی بخواهد دو برابر و نیم از ما پول 
بگیرد رانتخواری می کند و از قدرت انحصاری اش استفاده می کند. ما 
نباید اجازه دهیم که ساخت داخل ما با رانت زندگی کند و شرایط 
تحریمی که کش��ور در آن وجود دارد، نباید کسی علیه منافع ملی 
ما از این شرایط استفاده کند. من مخلص سازندگان ساخت داخل 
هستم و از آنها حمایت می کنم، اما به نظر من رانت خواری کار بدی 
اس��ت و باید ما کاری کنی��م که تولیدکنندگان داخل رقابتی عمل 
کنند؛ وگرنه اینها تولیدکنندگانی خواهند شد که مصرف کننده اول 
و آخرشان شرکت نفت خواهد بود و نمی تواند به خارج از کشور لوله 

و کاال صادر کند.
وی افزود: بنابراین آنچه که در سیاست های اقتصاد مقاومتی در بند 
8 آمده اس��ت مقام معظم رهبری بر ترویج مصرف کاالهای داخلی 
همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید 
و افزایش پوشش اس��تانداردها برآن تأکید داشتند. در نتیجه ما از 
ساخت داخل در همه چیز حمایت می کنیم و برنامه مشخصی برای 
آن دنبال می کنیم و من فرمایش ایشان را تأیید می کنم که هرچه 
ظرفیتمان باالتر برود در کش��وری که در مرکز ثقل نفت دنیا قرار 
داریم ایران می تواند کاال و خدمات به همسایه های خود صادر کند 
و ما باید از این فرصت اس��تفاده کنیم و تولیدکنندگان داخل برای 
اینکه بتوانند کاالیی صادر کنند اولین کسی که از آنها خرید می کند 
باید صنعت نفت ایران باش��د تا این موضوع مرجعی برای ارائه این 

کاالها باشد.
وزیر نفت گفت: ما یک قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل داریم 
و مکل��ف و موظف به اطاعت از آن هس��تیم و ناظر آن نیز معاونت 
راهبردی ریاس��ت جمهوری اس��ت که به آن عمل می ش��ود و من 
هم در این موارد سختگیر هستم و این قانون اجازه می دهد که در 
حداقل هایی واردات داشته باشیم. ما دارای شورای حمایت از ساخت 

داخل و با کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط هستیم.
زنگنه خاطرنش��ان کرد: موضوع خرید کش��تی که گفته شد ما از 
وزارت صنای��ع س��ؤال می کنیم و اگر این وزارتخان��ه بگوید که ما 
کشتی می س��ازیم، اصراری بر خرید کش��تی از خارج نداریم و ما 
دلم��ان می خواهد صنعت داخل فعال  و قوی ش��ود. من امیدوارم 
بتوانم در حین توس��عه صنعت نفت و رسیدن به اهداف تولید گاز 
از میدان های مش��ترکمان ظرفیت ه��ای ملی خود را تقویت کنیم 
و ارزش افزوده ای را در داخل داش��ته باش��یم. تالش من این است 
ک��ه در دوره  وزارتم خالف مقررات اتفاق نیفتد و تا اآلن نیز چیزی 

منعکس نشده است.

رئیس جهاد دانشگاهی با اعالم اینکه »تاکنون بیش از 100 دکل موجود در صنعت 
حفاری کش��ور بدون حتی یک برگ انتقال فناوری وارد شده است«، گفت: قرارداد 
ساخت 14 دکل توسط سازندگان داخلی بالتکلیف مانده است. حمیدرضا طیبی در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره اینکه »برخی از واردکنندگان دکل معتقدند که 
سازندگان داخلی به اسم ساخت داخل به نوعی خواهان داللی و واردات هستند«، گفت: 
اگر قرار است خرید خارجی انجام بشود، باید توسط سازندگان داخلی صورت بگیرد تا 
در مقابل خرید خارجی، امتیاز انتقال فناوری دریافت شود تا توان ساخت داخل ارتقاء 
یابد. وی با اشاره به اینکه »از گذشته تاکنون بیش از 100 دستگاه دکل حفاری در 
صنعت نفت از خارج خریداری ش��ده است«، گفت: در این مدت یک برگ اطالعات 
فناورانه منتقل نشده است، این درحالیست که باید خریدهای خارجی تجمیع و در 
مقابل واگذاری بازار به شرکتهای خارجی امتیاز انتقال فناوری دریافت می شد. عضو 
هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی ایران گفت: اگر قرار است به دلیل نیاز 
صنعت نفت، 10 دستگاه دکل حفاری به صورت اضطراری خریداری شود، سازندگان 
ایرانی معتقدند که وزارت نفت اجازه دهد این خرید توسط آنها صورت گیرد تا امکان 
انتقال فناوری به کشور فراهم شود. وی با اظهار اینکه »در خرید 10 دکل حفاری قطعا 
فروشنده متعهد به انتقال فناوری است«، گفت: در صورتی که خرید این تعداد دکل 
توسط سازندگان داخلی صورت بگیرد، درصد ساخت داخل دکل حفاری از 45 درصد 
کنونی قطعا به 50 تا 55 درصد افزایش خواهد یافت. رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید 
بر اینکه »این درخواست سازندگان داخلی به معنی داللی نیست«، گفت: هدف این 
است که خریدهای خارجی بی برنامه انجام نشود. نباید به راحتی بازار کشور را وگذار 
کرد. طیبی در پاسخ به این سؤال که »کدام بخش های ساخت دکل حفاری ساخت 
داخل شده است؟«، گفت: امکان طراحی مستر و ساب استراکچر )سازه فلزی دکل(، 
سیستم برق و کنترل، طراحی مخازن، عملیات پایپینگ و تاپ درایو فراهم شده که 
حدود 45 تا 47 درصد یک دکل حفاری است.  عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفتی 
گفت: اگر قرارداد ساخت 14 دکل حفاری به سازندگان داخل واگذار می شد، درصد 
داخلی سازی ساخت دکل به 70 درصد می رسید. البته بخشی از این افزایش ساخت 
داخل توسط سایر سازندگان داخلی صورت می گرفت. باقی آن نیز فعالً ضرورتی ندارد 
که ساخت داخل شود. طیبی درباره سرنوشت قرارداد ساخت 14 دکل حفاری توسط 
سازندگان داخل گفت: این قرارداد در دولت دهم علی رغم امضاء شدن، ابالغ نشد و 
بالتکلیف ماند. در دولت یازدهم هم تا آنجا که می دانم، وزارت نفت اعالم کرده است 
که برنامه ای برای خرید داخلی دکل ندارد؛ چرا که این دستگاه جز ده قلم تجهیزاتی 

که وزارت نفت اعالم کرده باید داخلی سازی شود نیست.

قرارداد تأمین کشتی FPSO بسته شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: مناقصات مربوط به ساخت و خرید کشتی 
فرآورش و ذخیره س��ازی نفت خام FPSO برای الیه نفتی پارس جنوبی انجام شده 
و قرارداد تأمین این کش��تی منعقد ش��ده اس��ت. رکن الدین جوادی در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس اظهار داشت: مناقصات مربوط به ساخت و خرید کشتی فرآورش و 
ذخیره سازی نفت خام FPSO برای الیه نفتی پارس جنوبی انجام شده و قرارداد تأمین 
این کشتی منعقد شده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت افزود: منابع مالی برای خرید 
این کشتی نیز از سوی شرکت ملی نفت تأمین شده و با تأمین کشتی بهره بردار، تولید 
نفت از الیه نفتی پارس جنوبی آغاز خواهد شد. جوادی پیش از این اعالم کره بود در 
صورت تأمین به موقع کشتی FPSO، تا پایان سال جاری شاهد تکمیل طرح توسعه 

الیه نفتی پارس جنوبی و تولید نفت از این میدان مشترک باشیم.

دکل حفاری در لیست داخلی سازی وزارت نفت نیست
رئیس جهاد دانشگاهی:

Marine Engineering
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وزیر راه و شهرس��ازی با مژده »بهتر شدن وضعیت 
حمل نقل دریایی« با پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک 
کشور، از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 

سرمایه گذاری در بنادر ایران دعوت کرد.
عباس آخوندی در سمینار معرفی فرصت های جدید 
پایانه های کانتینری بندر ش��هید رجایی با تسلیت 
حادثه سقوط هواپیما گفت: حمل ونقل یکی از مهم 
ترین بخش های اقتصادی اس��ت و در برنامه جدید 
دولت هم بعنوان یکی از پیشران های خروج از رکود 
به آن توجه جدی ش��ده است. وی افزود: در یکسال 
گذشته برنامه های مفصلی برای نوسازی تمام شقوق 
حم��ل و نقل و از همه مهم تر نوس��ازی نرم افزاری 
شقوق حمل و نقل، اس��تقرار نهادهای بازار، ارتقای 
اس��تاندارد و ارتقای به��ره وری و همچنین توجه به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه درون زا 

با نگاه برونی در دستور کار داشته ایم.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: واقعیت این است حمل 
و نق��ل ایران در بخش نرم افزار و س��خت افزار و چه 
در بحث نوس��ازی نهادهای بازار حمل و نقل اعم از 
بنگاه داری و س��ازمان های حاکیتی نیاز به بازنگری 
بنیادی دارد. در یکسال اخیر اقدامات فراوانی در این 
زمینه انجام شده و مطمئن هستم به کمک همکاران 
وزارتخانه و تمام دس��ت اندرکاران در یک دوره میان 
مدت نسبت به نوسازی شقوق مختلف حمل و نقل 
موفق می ش��ویم.  وی ادامه داد: خوش��بختانه به دو 
دریای مهم دسترسی داریم؛ دریای جنوب و دریای 
خزر در ش��مال. رئیس جمهوری در اولین سفرهای 
خود به جنوب س��فر کردند به این معنی که دولت 
در توسعه دریامحور به ظرفیت های کشور در جنوب 

توجه دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود بنادر متعدد در 
شمال و جنوب کشور گفت: ظرفیت بسیار بزرگی در 
جنوب داریم و تصمیم داریم موقعیت رقابتی ایران را 
در سواحل جنوب حفظ و به دست آوریم . 30 میلیون 
تن ظرفیت کانتینری جنوب دارد که ما ظرفیت ایران 
را به شش میلیون تن افزایش دادیم. با توجه به دستور 
توسعه فاز 3 بندر شهید رجایی و ظرفیت بندر چابهار 
این ظرفیت افزایش می یابد. همچنین بندر جاسک به 

عنوان بندر دوم بزرگ احداث می شود.
آخوندی افزود: منطقه جنوب منطقه بسیار مهم برای 
ما چه در حوزه خلیج فارس و چه دریای عمان است 
و تصمیم استراتژیک برای این مناطق داریم، برای این 
کار هم به منابع و هم به تجهیزات نیاز داریم. از سوی 

دیگر باید از لح��اظ نرم افزاری نیز باید بنادر تجهیز 
شوند. وی با اش��اره به اینکه »از مزیت نسبی بسیار 
خوب��ی در جنوب برخوردار هس��تیم«، تصریحکرد: 
می توانیم بنادر جنوب را به شمال متصل کنیم این 
کار را می خواهم توسط بخش خصوصی انجام دهیم و 
دولت فقط امور حاکمیتی و تسهیل در امور تجارت و 

تامین زیرساخت ها را انجام می دهد.
وی با تأکید بر اینکه »برای این کار نیازمند نوسازی 
تجارت حمل و نقل و حمل و نقل ترکیبی هستیم«، 
گفت: دولت به تنها نمی تواند حمل ونقل دریایی را 
توسعه دهد. ما فقط می توانیم زیربناها را توسعه دهیم. 
از این از بخش خصوصی می خواهیم حضور فعالی در 

این زمینه داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه »خوشبختانه شرایط 
رو به بهبود است«، ابراز امیدواری کرد هر چه بیشتر 
روابط ایران با جهان به صورت گس��ترده تری توسعه 
یاب��د و بتوانیم بر مبنای درس��ت و منصفانه تجارت 
بین المللی داشته باشیم. دولت در کنار حفظ حقوق 
هسته ای ایران، حقوق تجارت و دسترسی به بازارهای 
بین المللی، در پی توس��عه دسترس��ی ب��ه آب های 

بین المللی برای همه مردم ایران است.
وی با بیان اینکه »مردم ایران حق دارند س��هم خود 
را از ب��ازار حمل و نقل بین المللی به دس��ت آورند«، 
افزود: در حوزه تعامل این حقوق در حال به دس��ت 
آمدن است و می توانیم یک حمل ونقل دریایی سالم 
در دنیا داش��ته باشیم. باید بتوانیم س��هم ایران را از 
توسعه جهانی افزایش دهیم. باید کشتی ها به صورت 
مستقیم در بنادر ایران پهلوگیری کنند. این امر،هم به 
نفع مردم ایران است و هم این کار منافع صاحبان کاال 

را تأمین می کند.
وی با تأکید بر اینکه »هیچکس قبول نمی کند قیمت 

تمام ش��ده کاال به دلیل بی تدبی��ری افزایش یابد«، 
تصری��ح کرد:  در این بخش به دنبال این هس��تیم. 
ب��ا توجه به اینکه اکثر بنادر جن��وب یا منطقه ویژه 
یا منطقه آزاد هس��تند، تسهیل تجارت را باید ایجاد 
کنیم. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همین بحث 
را در دریای ش��مال داری��م و به دنبال همکاری بین 
کشورهای حوزه دریای خزر هستیم. جلساتی در این 
زمینه در آستاراخان هفته پیش داشتیم. اقدام بسیار 
مهمی که در س��ال گذشته انجام شد تلفیق بسیار 
خ��وب بین حمل ونقل ریل��ی و حمل ونقل دریایی 
است. در چهار ماه اخیر بخش اعظم کاالهای اساسی 
توسط ریل به مرکز کشور و سایر مقاصد حمل شده 
است. آخوندی با بیان اینکه »باید دسترسی آسان در 
تمام بنادر فراهم ش��ود«، گفت: حمل ونقل ترکیبی 
دریا و ریل توسعه ترانزیت و صرفه جویی در مصرف 
انرژی را به همراه دارد. یک کمیته هماهنگی بین ریل 
و دریا در تمام بنادر ایجاد شده و امیدواریم بتوانیم این 
موضوع را گس��ترش دهیم. وی اظهار کرد: سیاست 
ما نه به صورت دس��توری بلکه اقتصادی آن اس��ت 
که فرآیندی را ایجاد کنیم که حمل بار توسط ریل 
صرفه اقتصادی داش��ته باشد و از جهت زمان با رفع 
گلوگاه هایی که در برخی محورهای ریلی داریم زمان 

سیر را کاهش دهیم.
 وی خاطرنشان کرد: مذاکرات خیلی خوبی با چین، 
روسیه، هند، کش��ورهای جنوب خلیج فارس برای 
موافقتنامه و کریدورهای حمل ونقل بین کشورهای 
منطقه تسهیل کرده و هم امکان سرمایه گذاری های 
مشترک را فراهم کنیم. امکان سرمایه گذاری خارجی 
در تمام بنادر در بخش تجهیز، پسکرانه و سیستم های 
حمل و نقل��ی و ناوگان وج��ود دارد و از نمایندگان 
خارج��ی دع��وت می کنیم در حوزه حم��ل ونقل با 

مدل های مختلف سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه »ایجاد شرایط سرمایه گذاری در 
پس��کرانه ها برای بسته بندی و تولید فوری در تمام 
بنادر در دس��تور سازمان بنادر اس��ت«، ادامه داد: با 
توجه به تصمیمات خوبی که اتخاذ ش��ده و آخرین 
تصمیم هم در رابطه با منطقه آزاد ش��دن بوش��هر، 
امکان س��رمایه گذاری در بنادر فراهم ش��ده اس��ت. 
امیدوارم بتوانیم شرایط را برای فعالیت فعاالن حوزه 

دریا فراهم کنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد: فرآیندهای جدید 
ب��رای جذب س��رمایه تعریف کرده ایم که از س��وی 

سازمان بنادر اعالم می شود.

مژده وزیر راه به فعاالن حمل ونقل دریایی
در سمینار معرفی فرصت های جدید پایانه های کانتینری بندر شهید رجایی مطرح شد:
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فیل ایران
یاد چین می کند؟
اخبار غیر رسمی از دور تازه سفارش کشتی به خارج
در رسانه های جهان و واکنش کشتی سازان



 خبر نخستین بار 21 تیرماه منتشر شد: »یک پایگاه 
خبری از قرارداد 322 میلیون دالری صندوقی متعلق 
به بخش خصوصی خاورمیانه با شرکتی چینی برای 
خرید 10 فروند کشتی باری خبر داد و نوشت احتماال 

ایران طرف خریدار در این قرارداد است«.
این پایگاه اینترنتی که »ترید ویندوز نیوز« نام دارد و 
در حوزه حمل ونقل فعال اس��ت؛ گزارش داد: قرارداد 
احتمالی 322 میلیون دالری برای خرید کشتی های 
باری با ظرفیت 82 هزار تن با یک صندوق متعلق به 
بخش خصوصی در خاورمیانه ممکن است به  معنای 
س��رمایه گذاری مجدد ایران در خرید کش��تی های 

جدید باشد.
بنابراین گزارش، شرکت کشتی سازی یانگ زیجیانگ 
چین در آس��تانه دریافت یک س��فارش ساخت 10 
کشتی باری به ارزش 322 میلیون دالر از یک صندوق 
بخش خصوصی در خاورمیانه است که هویت آن فاش 
نشده است. این می تواند نشانه ای از بازگشت ایران به 

سرمایه گذاری در زمینه کشتی های جدید باشد.
منابع صنعتی می گوین��د، مذاکرات ب��رای دریافت 
سفارش ساخت کشتی های جدید در مراحل نهایی 
ق��رار دارد. این قرارداد احتمالی ش��امل 10 کش��تی 
ب��ا ظرفی��ت 82 هزار تن اس��ت. زم��ان تحویل این 
کشتی های باری بین نیمه دوم سال 2016 و سه ماهه 
اول سال 2017 برنامه ریزی شده است. قیمت هر یک 
از این کشتی ها بین 31 تا 33 میلیون دالر برآورد شده 
اس��ت. اطالعات منابع صنعتی نشان می دهد که این 
سفارش مرتبط با ایران است. اکثر این منابع معتقدند 
که خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران استفاده 

کننده نهایی این کشتی ها خواهد بود. 
به گفته برخی منابع، یک مدیر ارش��د سابق خطوط 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در این پروژه نقش 
فعالی ایفا می کند. ظاهرا مقامات شرکت چینی نیز 
تمایلی به افش��ای هویت طرف قرارداد خود ندارند و 
در پاسخ به سؤال خبرنگاران به شرایط محرمانه ماندن 

هویت طرف قرارداد اشاره می کنند.
اگر گمانه زنی ها در مورد نقش خطوط کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران یا یکی از شرکت های تابعه 
در این سفارش درست باشد، این اولین باری خواهد 
بود که این ش��رکت یا یکی از شرکت های تابعه اش 
پس از مواجهه با تحریم ها در چند سال قبل، سفارش 
ساخت کشتی می دهد. پس از آنکه در سال های اخیر 
چندین سفارش ساخت کش��تی به دلیل مشکالت 
بانکی ناشی از تحریم ها لغو شد، خطوط کشتیرانی 

جمهوری اس��المی ایران ب��رای حمل محموله های 
بزرگ نظیر سنگ  آهن، سنگ  گچ و مس نیاز زیادی 

به کشتی های باری جدید دارد.

بالتکلیفی ساخت 30 کشتی ایرانی 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی گفت: ما هم 
اخبار منتشرشده در برخی سایت ها و مطبوعات غربی 
درباره سفارش 10 کشتی فله بر از سوی این شرکت به 

سازندگان چینی را در رسانه ها دیده ایم.
محمد حسین داجمر در گفت وگو با خبرنگار مارین 
نیوز افزود: اخباری که اخیرا در سایت ها منتشر شده، 
موضوع جدیدی نیست و به چند ماه قبل برمی گردد.

وی در پاس��خ به این پرسش که »آیا این کشتی ها از 
سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی سفارش داده شده 
اس��ت؟«، تصریح کرد: ما هم صرفا ای��ن اخبار را در 
سایت ها خوانده ایم و اطالعی از این سفارش ها نداریم. 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی در پاسخ به 
این پرسش که »در صورت کاهش تحریم ها علیه ایران 
آیا سفارش های جدید ساخت کشتی در دستور کار 
آن ش��رکت قرار خواهد گرفت؟«، اظهار داش��ت: اگر 
تحریم ها برداشته شود، اولویت ما تعیین تکلیف حدود 
30 کشتی است که قبال س��فارش ساخت آنها داده 

شده بود.
وی افزود: از سفارش های قبلی کشتیرانی جمهوری 
اسالمی به کشتی سازان چین و کره جنوبی حدود 30 
کشتی باقی مانده است که به دلیل تحریم ها و عدم 
فاینانس مالی از سوی بانک های خارجی، ساخت آنها 

متوقف شده است.
داجمر تصریح کرد: در صورت لغو یا کاهش تحریم ها 
علیه کشتیرانی جمهوری اسالمی، ابتدا باید ساخت این 
کشتی ها به جریان بیفتد و در مرحله بعد، با مطالعات 
بازار و در صورت احساس نیاز به توسعه ناوگان، برای 

سفارش های جدید برنامه ریزی خواهد شد.

انتقاد داجمر از روند تخلیه کشتی ها 
از سوی دیگر، در پی ورود اولین کشتی الینر خارجی 
به بندر شهیدرجایی و تخلیه آن؛ مدیرعامل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی با بیان اینکه »سرویس دهی خارج 
از نوب��ت به کش��تی های خارجی به معن��ای دادن 
امتیاز ویژه به آنهاس��ت«، گفت:برداشت ما از اقتصاد 
مقاومتی این اس��ت که از توانمندی های داخلی در 
اولویت استفاده شود. داجمر افزود: تخلیه کشتی های 
کشتیرانی در بندر شهید رجایی در حال انجام است، 
اما مسأله مهم این است که با کندی به این کشتی ها 
سرویس دهی می شود. وی با تأکید بر اینکه »خطوط 
کش��تیرانی به طور مس��تمر وارد بندر شهید رجایی 
می ش��وند«، تصریح کرد: شش فروند از کشتی های 
کشتیرانی با این مشکل مواجه بودند و حدود شش 
فروند کشتی سایر خطوط نیز در انتظار ارائه سرویس 
هستند. وی با اشاره به سرویس دهی خارج از نوبت به 
کشتی  خارجی خاطرنشان کرد: امیدواریم دفعه بعد 
این کار را نکنند. البته در این رابطه با س��ازمان بنادر 
صحبت کردیم. مدیرعامل کش��تیرانی در خصوص 
زمان تخلیه کشتی ها گفت: به طور معمول برای هر 
»گنتری کرین« حدود 30 کانتینر باید عمل کند، این 
در حالی است که هم اکنون برای کشتی های ما این 
رقم به کمتر از 12 کانتینر تخلیه و بارگیری رسیده 

است.
داجمر تأکید کرد: این یعنی کمتر از نصف. وقتی این 
اتفاق می افتد طبیعتا کشتی ها در نوبت قرار می گیرند. 
اینکه یک کشتی بدون نوبت تخلیه و بارگیری می شود 
به این معنی است که یک امتیاژ ویژه به این کشتی 
داده اند. وی با بیان اینکه »انتظار این اس��ت در بنادر 
ایرانی به کشتی های کش��ورمان ارجحیت بدهیم«، 
گفت: نباید این گونه باشد که به کشتی های خارجی 
را خارج از نوبت سرویس دهی شود، کشتی هایی که 
در زمان تحریم ایران را ترک کردند. وی ابراز امیدواری 
کرد که کشتی های بعدی خارجی بدون نوبت تخلیه 
نشود. مدیرعامل کشتیرانی با تأکید بر اینکه »باید به 
نحو درستی از منابع کش��ور استفاده کنیم«، عنوان 
کرد: برداش��ت ما از اقتصاد مقاومتی این است که از 

توانمندی های داخلی در اولویت استفاده شود.
داجمر با  طرح این پرسش که »آیا از توانمندی های 
داخلی اس��تفاده می کنیم یا برعکس است؟«، افزود: 
متأس��فانه به دیگران بها می دهی��م و توانمندی های 
داخلی را از دور خارج می ش��ود و خسارت هایی است 

که به کشور وارد می شود.

قرارداد 3۲۲ میلیون دالری ایران برای خرید ۱۰ کشتی از چین
در پی چشم انداز کاهش تحریم ها، رسانه های جهانی خبر دادند:
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روند سفارش ساخت شناور به خارج را متوقف کنید 
نامه هیأت مدیره انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران به معاون اول رئیس جمهور

هیأت مدیره انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران با 
ارسال گزارشی شامل تازه ترین اخبار منتشرشده مبنی بر خرید یا سفارش 
ش��ناور به خارج، به معاون اول رییس  جمهور خواستار ممانعت از این امر 

شد.
در این نامه خطاب به اسحاق جهانگیری آمده است: طبق اخبار و اطالعات 
منتش��ره، اخیرا سفارش��ات عمده ای برای س��اخت ش��ناورها و سازه های 
فراس��احلی مورد نیاز کشور، به ش��رکت های خارجی ارائه شده  است که 

نمونه ای از آنها به شرح ذیل می باشد:
الف- خبرنگار ش��انا از خرید 12 فروند کش��تی حمل گاز مایع )LPG(، با 

هزینه ای در حدود یک میلیارد دالر  خبر داده  است. 
ب- قرارداد 322 میلیون دالری با یک شرکت چینی برای خرید 10 فروند 
کش��تی باری در حال انعقاد می باشد که احتمال می رود طرف خریدار در 

این قرارداد، از شرکت  های دولتی و یا شبه دولتی باشد.
ج- خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت: »خرید کشتی 
FPSO که فرآورش نفت خام را دارد به احتمال زیاد تا یک ماه و نیم آینده 

قرارداد ساخت و خرید آن منعقد خواهد شد«. 
د- خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن: 
آمادگی س��ازمان بنادر و دریانوردی برای اعطای تسهیالت از محل وجوه 

اداره شده برای خرید کشتی مسافری از خارج. 
ه – خبرگزاری پورت پرس از خرید یک کش��تی مس��افربری350 نفره از 

ژاپن.
و- همچنین اطالعات در اختیار، حاکی از آن اس��ت که س��فارش ساخت 
چندین فروند س��کوی حفاری از نوع جک آپ، توسط شرکت های مختلف 
دولتی و ش��به دولتی و حتی شرکت های به ظاهر خصوصی، با کشور چین 
قطعی گردیده  است که بعضا تولیدات غیرکیفی کشور چین در این مورد، 

تاکنون تحویل گردیده  است. 
همچنین، گزارش��ی درباره اجاره 13 فروند انواع مختلف ش��ناور توس��ط 

شرکت نفت فالت قاره نیز منتشر شده است. 
مس��لما اینگونه سفارش��ات به خارج از کشور، در ش��رایط فعلی بصورت 

ج��دی صنعت داخل را تح��ت تاثیر قرار 
خواهد داد. بطوریکه باعث عدم س��فارش 
به داخل و نتیجتا ورشکستگی باقیمانده 
شرکت های نیمه فعال عرصه صنعت دریا 
خواه��د گردید. قطعا ب��ا عنایت به تجربه 
س��اخت داخل در زمینه های شناورهای 

مختلف و س��ازه های متحرک طی سنوات گذشته که جنابعالی نیز به این 
موضوع واقف هستید تولیدات سازندگان داخلی، در زمینه های فوق قطعا 
دارای کیفیت مطلوبتری نس��بت به س��ازندگان چینی بوده و قابلیت های 
علمی و اجرایی کشور نیز به مراتب از سازندگان چینی بهتر می باشند. با 
توجه به نکات فوق، خواهشمند است مقرر فرمایند برای تأمین نیازمندی  
ش��ناورها و سازه های فراساحلی کشور، با شرکت دادن صنعتگران داخلی 
اقدام بعمل آورند تا با استفاده حداکثری از توان آنان، رفع نیازمندی های 
کشور محقق گردد. بطور حتم و باالخص در سفارش های بزرگ، می توان 
بخش هایی از کار س��اخت داخل را به س��ازندگان واجد ش��رایط خارجی 
واگذار نمود تا ضمن مس��اعدت در تأمین کاالی م��ورد نیاز این پروژه ها، 

همکاری های فنی نیز محقق گردد. 
الزم به ذکر است که حتی اگر سفارش به خارج، از طرف بخش خصوصی 
کشور انجام پذیرد، به علت اینکه این امر، همراه با اشتغال و افزایش مهارت 
و فن  آوری نمی باش��د، باعث هدر رفتن سرمایه های کشور گردیده و قطعا 
تبعات منفی اقتصادی را در پی خواهد داشت. در پایان با توجه به اشراف 
حضرتعال��ی به پتانس��یل ها و ظرفیت های موجود صنایع دریایی کش��ور، 
خواهش��مند است مس��اعدت الزم را برای طرح موضوع در هیأت محترم 
دولت و پیگیری های الزم برای جلوگیری از سفارشات فوق به خارج و در 
راس��تای کمک به رونق و پویایی فعالیت س��ازندگان داخلی اقدامات الزم 
صورت پذیرد. ضمنا این انجمن بعنوان یک تشکل تخصصی آمادگی دارد 
در صورت صالحدید همکاری های الزم را در این زمینه با مراجع مربوطه 
نمای��د.  قبال از عنایت جنابعالی به موضوع و اوامر صادره در این خصوص 

کمال تشکر را دارد. 

مدیر فنی شرکت کشتیرانی والفجر با اشاره به خرید 
6 فروند شناور از خارج گفت: یکی از اولویت های ما 
استفاده از ظرفیت های داخلی ساخت کشتی است، 
اما به دلیل حضور در مناقصات بین المللی چاره ای 
ج��ز تامین نیاز خود از طری��ق خریدهای خارجی 

نداریم.
قلنجی در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم توضیح 
داد: در بحث کشتی س��ازی ظرفیت هایی در کشور 
وجود دارد که خیلی خوب می تواند به شرکت های 
کشتیرانی کمک کند به خصوص این که همچنان با 

تحریم هایی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه »شرکت کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران از این ظرفیت ه��ا حمایت کرده و 

استفاده از آن یکی از سیاست های کلی این مجموعه 
است«، تصریح کرد:  بعنوان یک بنگاه اقتصادی در 
مناقصات بین المللی شرکت می کنیم و وقتی برنده 
می شود حداکثر دو ماه زمان داریم تا تجهیزات مورد 
نی��از را تأمین کنیم. وی ادامه داد:  با توجه به اینکه 
ساخت ش��ناورهای مورد نیاز برای خدمات رسانی 
حداقل یکسال زمان می برد به همین دلیل در بازار 
می گردیم و واحدهایی )شناور( را که در حال ساخت 

بوده و آماده تحویل است را خریداری می کنیم.
مدیر فنی کشتیرانی والفجر با تاکید بر اینکه »یکی 

از اولویت های ما اس��تفاده از ظرفیت های داخلی در 
تأمین شناور است«، گفت: در این راستا کشتیرانی 
سفارش ساخت چهار فروند کشتی کانتینری را به 
داخلی ها داده که تاکنون دو فروند از آنها س��اخته 
و تحویل شده است. قلنجی یادآور شد: کشتیرانی 
والفجر نیز سفارش ساخت دو فروند کاتاماران راه به 
اروندان داد که به دلیل بروز مش��کالتی این قرارداد 
اجرا نشد که البته دوباره آن را فعال کرده ایم، چراکه 
هم وقت داریم و هم اینکه به این شناورها نیاز داریم.

وی تأکید کرد:  6 فروند شناور برای خدمات دهی به 
سکوهای نفتی توسط کشتیرانی والفجر خریداری 
شده که البته تجربه ساخت این نوع شناور در کشور 

وجود ندارد.

مجبور به خرید ۶ شناور
از خارج شدیم!
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مدیر بازرگانی مؤسسه کشتی سازی شهید 
محالتی گفت: موضوع سفارش های ساخت 
کشتی به خارج از سوی شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی باید آنالیز شود تا مشخص 
شود این سفارش از موضع دولت انجام شده 

یا یک مجموعه بخش خصوصی؟
امیرمحمود رضوی که درباره دور جدید خرید کش��تی از خارج با خبرنگار مارین 
نیوز گفت وگو می کرد، توضیح داد: در حوزه ساخت کشتی دو دسته سفارش داریم. 
سفارش هایی که از سوی بخش دولتی داده می شود و دیگری سفارش های بخش 
خصوصی. وی افزود: بخش دولتی باید تابع قوانین و مقررات کشور از جمله قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان ساخت داخل، بخشنامه بانک مرکزی در ممنوعیت ارائه 

تسهیالت برای خرید از خارج و قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی باشد.
این فعال صنعت دریایی کشور با بیان اینکه »در همه جای دنیا کشتی سازان اولین 
س��فارش های خود را از دولت ها و مجموعه های دولتی می گیرند«، گفت: دولت ها 
سعی می کنند با ابزارهایی چون یارانه های مالی و گمرکی به کشتی سازان کمک 

کنند و پس از آن، در صورت نیاز سفارش به خارج صورت می گیرد.
رضوی درعین حال درباره سفارش ساخت کشتی به خارج از سوی بخش خصوصی 
گفت: بخش خصوصی وقتی می بیند سفارش به سازندگان داخلی برای او مزیتی ندارد 
و حمایتی را از سوی بانک ها و گمرک وجود ندارد، شناور مورد نیاز خود را به خارج 
سفارش می دهد تا سریع تر به بازگشت سرمایه و سوددهی برسد. وی با بیان اینکه 
»بخش خصوصی نگاه استراتژیک به صنعت کشتی سازی ندارد«، تصریح کرد: نمی توان 
بر سرمایه گذار بخش خصوصی خرده گرفت که چرا با وجود امکان ساخت در داخل، 
مثال کشتی مسافری را از ژاپن خریده است؟ چرا که سرمایه گذار مجموعه آیتم هایی 
را کنار هم می گذارد و تنها در صورت توجیه اقتصادی الزم، به داخل سفارش خواهد 
داد. مدیر بازرگانی مؤسسه کشتی سازی شهید محالتی با تأکید بر اینکه »سفارش 
ساخت کشتی به خارج از سوی مجموعه های دولتی جای سؤال دارد«، تأکید کرد: 
این سفارش ها در حالی صورت می گیرد که ظرفیت ساخت بسیاری از آنها در داخل 
وجود دارد. وی افزود: اگر قرار باش��د مجموعه های دولتی هم مثل بخش خصوصی 
صرفا به بازگشت سرمایه و سودآوری خود نگاه کنند، باید در کشتی سازی های کشور 
را بست. رضوی با اشاره به جایگاه استراتژیک صنعت دریایی یادآور شد: در همه جای 
دنیا، شاید کشتی سازی برای کشتی ساز چندان سودده نباشد؛ اما سود اصلی آن - که 
معادل چند برابر سرمایه گذاری انجام شده است- بابت اشتغالزایی و صادرات به دولت ها 
می رسد. مدیر بازرگانی مؤسسه کشتی سازی شهید محالتی با بیان اینکه »شخصا از 
20 کارخانه کشتی سازی در نقاط مختلف دنیا بازدید کرده ام«، تأکید کرد: با اطمینان 
می توان گفت توان صنعت کشتی سازی ایران از بعد زیرساخت، تجهیزات و نیروی 
انسانی از کشورهایی نظیر امارات، مالزی، چین و حتی ترکیه باالتر است؛ اما به دلیل 
سفارش های گسترده به خارج، این ظرفیت ها خالی مانده است. وی با اشاره به اظهارات 
اخیر محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی، مبنی بر بالتکلیف 
ماندن سفارش ساخت 30 کشتی ایرانی در یاردهای چین و کره جنوبی با سؤال برانگیز 
خواندن رقم اعالمی گفت: اظهارات آقای داجمر باید آنالیز و کارشناسی شود تا مشخص 
شود کشتیرانی جمهوری اسالمی با رویکرد بخش خصوصی و سودآوری صرف نسبت 
به سفارش ساخت کشتی اقدام می کند و یا به الزامات قانونی و نگاه استراتژیک بخش 

دولتی پایبند بوده است؟

انتشار اخباری از دور تازه سفارش های ساخت کشتی از سوی ایران به 
خارج، موقعیت و مباحث تازه ای را در حوزه صنایع دریایی کشور شکل 
داده و این بحث را که در صورت کاهش تحریم ها، موج تازه ای از سفارش ها 
راهی خارج خواهد شد؛ تقویت کرده است. دراین باره، در گفت وگویی با 
پیمان مسعودزاده، عضو هیأت مدیره و رییس کمیته کشتی سازی انجمن 

مهندسی دریایی ایران، به بررسی این موضوع پرداخته ایم:

 ارزیابی ش�ما از انتشار اخباری مبنی بر دور تازه سفارش ساخت 
کش�تی به خارج )بویژه چین( که رقم آن بیش از 300 میلیون دالر 
اعالم شده، چیست؟ آیا با کاهش تحریم ها شاهد دور تازه سفارش 

ساخت کشتی به خارج خواهیم بود؟
با توجه به عدم تأیید رس��می خبر توسط شرکت های سفارش گیرنده و 
سفارش دهنده به سختی می توان نظر  قطعی داد؛ اما آنچه مسلم است در 
گذشته سفارش های زیادی به سمت شرکت های خارجی سوق پیدا کرده 
و طی چند سال اخیر نیز علیرغم تحریم ها شاهد سفارش و خرید شناور 
و سازه های دریایی)جک آپ( از خارج بوده و هستیم. به نظر می رسد در 
صورت کاهش تحریم ها به دالیل مختلف تمایل به خرید خارج فزونی  یابد؛ 
هر چند که این تحریم ها باید تلنگری باشد تا اقتصاد و صنعت خود را به 

بیگانگان وابسته نکنیم و ضریب خوداتکایی را در این بخش باال ببریم.
 نظر شما درباره اظهارات مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی 
مبنی بر اینکه اولویت این شرکت احیای قراردادهای متوقف شده و 

بالتکلیف قبلی است، چیست؟
این اظهارنظر از ابعاد مختلف جای بحث دارد یک بعد آن تعهدات قراردادی 
است که باالخره بایستی تعیین تکلیف شود. اما این لزوما به معنای احیاء 
ق��رارداد نخواهد بود و وقتی صحبت از احیاء به میان می آید قصد و عزم 
شرکت را برای فعال سازی خرید نشان می دهد و به این مفهوم است که 
از تحریم ها درس نگرفته و منافع کوتاه مدت و سازمانی را مبنای تصمیم 
قرارداده ای��م. بعد دیگر آن عدم وجود مکانیزم کنترلی و یا بازدارنده برای 
خرید خارج است. به عبارت دیگر، علیرغم وجود قوانین مختلف از جمله 
قانون حداکثر استفاده از توان داخل و قوانین گمرکی و حمایتی به دلیل 
اینکه شناورها در آب های آزاد فعالیت می کنند و مانند کاالهای دیگر لزوما 
نبایستی از مبادی گمرکی عبور کنند تا وارد محدوده سرزمینی شوند، 
امکان کنترل و اعمال قانون به سختی امکانپذیر است و خریداران با پرچم 
غیرایرانی می توانند آزادانه به فعالیت خود در آب های آزاد و سرزمینی ادامه 
دهند. جنبه دیگر قضیه نبود یک ساختار قانونی پرقدرت )حتی مجازی( 
برای تاثیرگذاری بر روی تصمیمات بنگاه ها در جهت حداکثرسازی منافع 

اظهارات داجمر باید آنالیز شود
 رییس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران:مدیر بازرگانی مؤسسه کشتی سازی شهید محاتی:

رفع تحریم ها آغاز مسابقـه سفارش به خارج نشود
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عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان ش��ناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران 
گفت: توجیهات قبلی برای سفارش ساخت کشتی های اقیانوس پیما به خارج از 

کشور دیگر وجود ندارد.
حمید قاسمی زاده که درباره انتشار اخباری مبنی بر دور تازه سفارش ساخت کشتی 
از س��وی ایران به چین با خبرنگار مارین نیوز گفت وگو می کرد؛ افزود: س��فارش 
کش��تی هایی که امکان س��اخت آنها در داخل وجود دارد، به خارج؛ سؤال برانگیز 
است. وی با بیان اینکه »امکان ساخت کشتی هایی تا ظرفیت 35000 تن و زیر 
200 متر در مجتمع ایزوایکو وجود دارد«، یادآور شد: با بهره برداری از حوض های 
خشک مجتمع کشتی سازی عظیم گسترش در آینده نزدیک، این محدودیت هم 

برداشته می شود.
مدیرعامل سابق شرکت بحرگسترش هرمز با اشاره به اینکه »پیش از این شرکت های 
کشتیرانی به دالیل اقتصادی و نیاز به کشتی های بزرگتر از ظرفیت های ساخت در 
داخل، اقدام به سفارش ساخت به خارج می کردند«، تصریح کرد: در حال حاضر، 
توجیه فقدان زیرساخت وجود ندارد و در صورتی که سفارش هایی برای ساخت 
در داخل تعریف شود؛ پس از مرحله بلوک سازی امکان بهره برداری از حوض های 

خشک مجتمع کشتی سازی عظیم گسترش فراهم خواهد بود.
قاسمی زاده با اشاره به توانمندی ساخت کشتی در داخل نیز گفت: در حال حاضر، 
هم سازندگان، هم مؤسس��ات رد ه بندی و هم کارخانجات کارآموزی های خود را 
کرده اند و توان و تجربه ساخت کشتی های اقیانوس پیما در داخل با 10 تا 15 سال 

قبل قابل مقایسه نیست.
وی درعین حال تأکید کرد: حتی اگر شرکت های کشتیرانی نیاز فوری به کشتی های 
جدید داشته باشند، می توان مثل روش قبلی در مورد کشتی های کانتینربر یک 
یا دو فروند را کامل )CBU( از خارج بیاورند، چند فروند به صورت قطعات کامال 

منفصل )CKD( وارد شود و مابقی در داخل ساخته شود.
عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان ش��ناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران 
یادآور شد: کشتی سازان همواره این خواسته را داشته اند که حتی خرید کشتی هم 

از طریق کشتی سازان انجام شود تا از این مسیر، دانش فنی وارد کشور شود.
وی تأمین منابع مالی ساخت کشتی در داخل را مسؤولیت دولت دانست و گفت: 
در حال حاضر، دولت منابع زیادی را از پول نفت در کش��ورهای مختلف دارد که 

می توان آنها را جذب پروژه های بزرگ کشتی سازی کرد.
قاس��می زاده در پایان تصریح کرد: در صورت تعامل و همکاری مناسب از سوی 
کش��تیرانی جمهوری اسالمی و شرکت ملی نفتکش با سازندگان داخلی، امکان 

ساخت کشتی های بزرگ در داخل وجود دارد.

توجیهات قبلی برای سفارش کشتی به خارج
دیگر وجود ندارد

ملی اس��ت. به عبارتی، مرجعی که عالوه بر در نظر گرفتن مالحظات  
بخشی پتانسیل های صنایع داخلی، قوانین و مقررات حمایتی و منافع 
ملی را نیز در تصمیمات داخل کند تا یک تصمیم همه جانبه و برد- برد 
اتخاذ شود، وجود ندارد. لذا بنا به دالیل گفته شده ما شاهد اینگونه اظهار 

نظرها و عملکردها در سطوح و مقاطع زمانی مختلف هستیم.
* آیا رقم 30 فروند کش��تی بالتکلیف با س��وابق س��فار ش های قبلی 
همخوانی دارد و یا اینکه فکر می کنید آنطور که رسانه های بین المللی 

گزارش داده اند، سفارش های تازه ای صورت گرفته است؟
به دلیل عدم دسترسی به اطالعات دقیق و قابل استناد، اجازه دهید بنده 
اظهارنظری نکنم؛ اما در هر صورت این مسأله در ماهیت کار فرقی ایجاد 

نمی کند. در هر دو صورت، ارجاع کار به خارج صورت گرفته است.
 آیا صنعت کشتی س�ازی کشور خود را برای شرایط پس از تحریم و 

کاهش محدودیت های بین المللی کشور آماده کرده است؟
سوال بسیار دقیق و قابل تأملی است. همه ما باید از خودمان این سؤال 
را بپرس��یم که آیا با توجه به اینکه طعم تحریم های س��ال های اخیر را 
چشیده ایم و نقاط قوت و ضعف خود را متوجه شده ایم؛ ادامه روند ارجاع 
سفارش به خارج کشور عقالنی، منصفانه و منطبق با منافع بلندمدت 
ماست؟ آیا وقت آن نیست که با برنامه و چشم باز سفارش ها را به داخل 
س��وق داده و ش��رکت های خارجی را در قالب همکاری مشترک برای 
ساخت این س��فارش ها در داخل ترغیب کنیم تا هم رسوب تجربیات 
صورت بگیرد و هم به قانون و وظیفه ملی خود عمل کرده باشیم. رفع 
تحریم ها را فرصتی برای جبران سفارش های عقب افتاده قبلی و شروع 

مسابقه سرعت بر سر سفارش کار به خارج ندانیم.
 انتظ�ار ش�ما از دولت و دیگ�ر نهادهای مس�ؤول در این زمینه 
چیست و باید چه سیاستی را برای حمایت از صنعت پس از کاهش 

تحریم ها صورت دهند؟
به نظر بنده بهترین تصمیم تصمیمی است که:

1- منافع تولیدکننده و مصر ف کننده هر دو مورد توجه قرار گرفته باشد.
2- تجربه تحریم ها و امکان اعمال فشارهای مجدد و مضاعف از طریق 

آنها را نیز در نظر گرفته باشد
3- بین منافع کوتاه مدت و بلندمدت تا حد ممکن تعادل برقرار شده 

باشد و هیچ یک فدای دیگری نگردد.
با توجه به این 3  نکته از مس��ؤوالن انتظار می رود با ارائه تس��هیالت 
حداقل مش��ابه آنچه در کشورهای دیگر مانند چین و کره در اختیار 
کشتی سازان و نهایتا مشتریان آنها قرار گیرد، انگیزه برای سفارش داخل 
را باال برده و از طرفی و محدویت های قانونی برای اجاره و یا خرید شناور 
از خارج قایل شوند به عبارت دیگر، سیاست های تشویقی و سلبی توامان 
اعمال شود. اگر بعنوان یک خریدار و تنها با دید اقتصادی سفارش کار به 
داخل و خارج را مقایسه کنیم به دلیل حمایت های که کشورهای دیگر 
از طریق اعطاء تسهیالت کم بهره به کشتی سازان خود می کنند، همواره 
سفارش به خارج ارجحیت می یابد. از مسؤوالن انتظار می رود که این 
مزیت رقابتی را در داخل ایجاد کنند. از کشتی سازان نیز انتظار می رود 
که به تعهدات خود عمل کنند و اعتماد  ازدست رفته از طریق ساخت 
شناور ها در کوتاه ترین زمان و با قیمت و کیفی رقابتی را دوباره به صنعت 
دریایی باز گردانند تا به جایگاه واقعی که در خور نام کشور عزیزمان ایران 

است، دست یابیم. 
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انجمن مهندسی دریایی ایران در راستای تحقق اهداف و وظایف خود، جلب مشارکت بیشتر اعضا، تشویق 
فعاالن حوزه دریایی، افزایش تحرک و ش�ادابی اجتماعی و شناس�ایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی در 
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انتخاب برگزیدگان دریایی



 صادق رضوانیان* / ناهید زراعت پیشه**

فرآین�د تأمین منابع انس�انی کارآمد برای کش�تی های تجاری بعن�وان یکی از 
فعالیت های مهم و کلیدی در بخش مربوط به مدیریت کشتی است. امروزه به لحاظ 
اهمیت و تأثیر فراوان آن بر اثر بخشی فرآیندهای مربوط به صنعت حمل ونقل، از 
جمله چالش های پیش روی شرکت های کشتیرانی را تشکیل می دهد. برخی از 
این چالش ها از وجه های مش�ترکی بین سرزمین هایی که دارای سواحل دریایی 
مرتب�ط با فضای بین الملل�ی دریانوردی در بخش تجارت و حمل ونقل هس�تند 
برخوردار بوده و برخی دیگر از این چالش ها، در چارچوب وجه های مشترک قرار 
نداشته و به نوعی در ارتباط با نوع کشور از حیث فرهنگی-اقتصادی یا اجتماعی 
و یا سیاسی قرار دارند ضمن آنکه،سطح فعالیت، پهنه و دامنه تکنولوژیک، سطح 
سازمانی، سیس�تم های مدیریتی، برنامه ریزی پرسنلی، تعارض ها و تفاوت های 
فرهنگی س�ازمانی، رفتار گروه�ی کارکنان، جو و فضای س�ازمانی نیز از جمله 
متغیر های تأثیرگذار است. در این تحقیق سعی شده تا چالش های جذب، آموزش، 
بکارگیری و نگهداری نیروی انسانی دریانورد بیان شود و در ادامه پیشنهادهای 

کاربردی ارائه شود.
در س�ال های اخیر و پس از بحران اقتصادی در س�ال 2008 روند بی س�ابقه ارائه 
س�فارش های ساخت کشتی نو کماکان ادامه یافت. بنابراین تالش ها برای بهبود 
موازن�ه عرضه و تقاضای بازار حمل دریایی از طریق لغو س�فارش های س�اخت، 
محدود کردن س�رعت عملیات کش�تی ها و شتاب بخش�ی به روند اوراق سازی 
کشتی ها، شدت گرفت. اما این اقدامات چندان موفق نبوده و با ادامه ورود حجم 

گسترده کشتی ها، تأمین نیروی انسانی خبره برای هدایت و عملیات آنها به یک 
معضل جهانی تبدیل شده است. براساس تحقیقی که توسط دو سازمان بیمکو و 
ISF صورت گرفته، میزان کمبود نیروی انسانی در بخش افسران تا سال 2015 بالغ 
بر 27000 نفر خواهد بودعوامل متعددی بر عرضه و تقاضای دریانوردان مؤثر است. 
برخی این عوامل عبارتند از تعداد کش�تی های ناوگان، تعداد تحویل گیری های 
برنامه ریزی شده، متوسط سن دریانوردان، نرخ خروجی نیروی انسانی آموزش دیده 
از مراکز آموزشی و دانشگاه ها، افت و ریزش پرسنل و نهایتا متوسط مدت زمان 
حضور متوالی در کشتی. متوسط تعداد پرسنل برای هر کشتی نیز با توجه به ابعاد 

و سطح پیچیدگی کشتی ها متفاوت است.
با توجه به توسعه ناوگان تجاری کشور در زیربخش حمل ونقل دریایی و متعاقب 
آن، نی�از روزافزون ناوگان به تامین و جذب منابع انس�انی دریانورد ایرانی جهت 
اش�تغال بر شناورها وکشتی ها از یک طرف و نیز وجود نرخ کاهش منابع انسانی 
در بخش دریانوردی از طرف دیگر، که به لحاظ وجود مشکالت و سختی های ناشی 
از ش�رایط کار در دریا به وجود آمده است. مسوولیت سازمان بنادر و دریانوردی 
ودیگر دستگاهای اجرایی به همراه ارگان ها و شرکت های دریاِیی را در ایجاد بستر 
مناسب جهت تقویت، توسعه و افزایش کارآمدی مراکز آموزش دریایی، از فرآیند 
شناس�ایی، جذب، پرورش و آموزش، تا آماده س�ازی و اعزام به دریا، دو چندان 
می کند و در همین راس�تا، موضوع های دیگری را، که بعنوان متغیرهای اثرگذار 

)متغیرهای اصلی( قابل شناسایی و بررسی هستند، پیش روی قرار می دهد.

نیاز به استراتژی منابع انسانی دریانورد 
چالش ها و راهکارهای جذب، آموزش و بکارگیری نیروی انسانی در بخش دریانوردی



  بیان مسا له
فرآیند جستجو، شناسایی و جلب جذب برای تصدی مشاغل دریایی، که بعنوان 
نوعی ویژه، از مشاغل خاص منظور می شوند، و در آن ها، تعیین جایگاه بخش های 
مختلف کار درکشتی ها و امور مرتبط، متکی بر فرآیندهای از قبل تعریف شده، 
داشتن مدرک دریانوردی و گواهی نامه، دفترچه کار دریایی و دیگر استنادات 
رسمی حرفه ای است و به هیچ عنوان، متاثراز ذهنیات و بنا بر روابط غیررسمی 
و نوع تصادفی در انتخاب شغل نهستند، ضرورت دارد تا جایگاه واقعی و کار راهه 
جذب، هم چنین آموزش، تابع یک برنامه ریزی قطعی و کارشناسی شده باشد. 
در حوزه جذب منابع انس��انی دریانورد، وظایف بخش های اداری و سازمانی، تا 
حدود قابل توجهی، گس��تره و پهنای وسیعی را شامل می شود که در بردارنده 
عملکرد، سازمان متولی)س��ازمان بنادر و دریانوردی(، سازمان ها و شرکت های 
اجرایی) شرکت هایی که به امور حمل و نقل دریایی می پردازند( و مؤسسه های 
آموزشی دریانوردی است. عمر چندین ساله ورود کشور ما به حوزه حمل ونقل 
دریایی، زمینه س��از ورود به مسایل گس��ترده ای را فراهم ساخته است و به این 
ترتیب، مباحث نوینی را در فرآیندهای آموزش دریانوردی، جذب و به کارگیری 
منابع انس��انی در این ح��وزه، صنایع دریایی، محیط زیس��ت دریایی، ایمنی، 
حمل ونقل دریایی، نگهداری منابع انسانی دریانورد و جلوگیری از ریزش، توسعه 
حرفه آموزی ها در بخش دریا و.... .پیش روی گشوده است. بالطبع، در خصوص 
موضوع ساختارهای اداری برای شناسایی، جذب، آموزش و نگهداری، در بخش 
دریایی، نیازمند به آگاهی و به دست آوردن بسیاری از یافته ها و داده ها هستیم 
که به لحاظ تخصصی بودن این حرفه، به طور کامل، نیازمند به درک شناسه های 
خاص این حرفه می باشیم. به عبارتی نمی توان، با شناسه های سایر مشاغل، در 
موضوع هایی هم چون شناسایی، جذب، آموزش و نگهداری منابع انسانی، برای 

حرفه دریایی و دریانوردی، عمل و اقدام کرد.
  منابع و چالش های جذب در حوزه دریانوردی

در حوزه دریانوردی موانع و چالش های وابسته به عوامل داخلی) درون و محیط 
شغلی( و عوامل بیرونی) خارج و بیرون از محیط شغلی( ویژه ای وجود دارد. عالوه 
بر این دو دسته از عوامل، وجود عوامل دیگری احساس می شود که به ماهیت 
کار و حرفه دریانوردی ارتباط دارد. عوامل دسته سوم، صفات فردی و شخصیتی 
خاصی هستند که در چارچوب»تیپ« نامیده و گنجانده می شوند. موضوع مورد 
تاکید در این دس��ته از عوامل، بر ضرورت برخ��ورداری فرد متقاضی حرفه ای 
دریانوردی، نسبت به یک دسته از صفات، اشاره دارند. به طور طبیعی، مشاغلی 
دیگر نیز، خاص فضای رفتاری خود، می توانند این نکته را مورد توجه قرار دهند. 
در تیتر و عنوانی که از موانع چالش های جذب )به طور کلی( نام برده می شود، از 
این موضوع، تحت مفاهیمی چون قابلیت های روحی و روانی، انگیزه های شغلی 
متناسب با حرفه و ضرورت توجه به شرایط محیطی و محاطی کار یاد می شود. 
پرورش و ج��ذب دریایی، به مثابه هر نوع دیگری از آماده س��ازی های فردی، 
دارای اصول و مبانی ای خاص است. از جمله فرهنگ دریانوردی، دانش، علوم و 
فنون دریایی، روانشناسی کاردریایی، جامعه شناسی مشاغل دریایی- دریانوردی 

و اصول زیستی انسان در دریا،که قابل طرح هستند.
  چالش های جذب نیروی انسانی در بخش دریا

به رغم دستمزدهای نسبتا باالتر و روال ارتقای شغلی مشخص تر که در صنعت 
کشتیرانی دیده می ش��ود، جوانان در زمان بررسی مشاغل دریایی دغدغه های 
زیادی دارند که این دغدغه ها موانع اصلی در قانع شدن قشر جوان برای حضور 
در این حرفه اس��ت. در جوامع امروزی جدایی از خانواده و دوس��تان، نسبت به 
گذش��ته، کمتر قابل تحمل شده است. در گذشته، سختی دوری از خانواده به 
نوعی با فرصت های س��فر و گش��ت و گذار از مکان های دیدنی، در طول مسیر 

حمل، جبران می ش��د. در س��ال های نه چندان دور، مدت زمان توقف کشتی 
در بن��در تا یک هفت��ه و حتی 10 روز نیز به ط��ول می انجامید و این موضوع 
زمان فراغت بیشتری را برای دریانوردان فراهم می آورد. این فرصت ها امروزه با 
توقف های کوتاه مدت کشتی ها در بنادر، اغلب به بین 24 الی 26 ساعت کاهش 
یافته و یا حتی در برخی س��فرها انجام فعالیت های جابه جایی کاال در خارج از 

بندر صورت می گیرد.
 بازگشت پیش از موعد دریانوردان به تصدی مشاغل در خشکی

یک موضوع مهم در بحث نیروی انسانی در بخش دریا، بازگشت نیروی انسانی 
بخش دریا به خش��کی در مقاطع بس��یار زودتر از گذشته است. به گفته آقای 
مدیر اجرایی گروه Fast stream Recruitment متوسط سن بازگشت به خشکی 
در حال حاضر در حدود 34 سال است. در حالی که تا چند دهه قبل متوسط 
سن افرادی که به خشکی منتقل می شدند، نزدیک به 50 سال بود. این موضوع 
نشان دهنده برخورد متفاوت افراد به مشاغل دریایی و انتظارات آنها از این مشاغل 
است. یکی از دالیل ش��ایع افسران جوان برای بازگشت به خشکی، ابراز مالل 
و خس��تگی است. در عین حال به رغم آنکه احس��اس می شد، با وقوع بحران 
اقتصادی، اس��تقبال از مشاغل دریایی گسترش یابد، اما این موضوع چندان به 

واقعیت نپیوست.
 روند فزاینده اعالم جرم علیه دریانوردان 

دریانوردان نمی بایست از عواقب اقدامات خود معاف بوده یا مسئولیت کمتری 
نسبت به س��ایرین در برابر قانون داشته باشند. اما در طی دهه گذشته دالیل 
محکمی وجود داشته که جامعه کشتیرانی در بسیاری موارد قربانی قصور دیگران 
یا وقایع صرفا اتفاقی ش��ده است. عبارت اعالم جرم علیه دریانوردان که اولین 
بار توسط نشریه لویدزلیست در سال 2003 به کار گرفته شد، هم اکنون وارد 
فرهنگ کشتیرانی شده است. از دید عموم تحلیلگران صنعت کشتیرانی، این 
موضوع منجر به ایجاد روند افزایش مسوولیت ها برای دریانوردان بوده و این روند 
یکی از دالیل مهم ایجاد دافعه صنعت کشتیرانی برای قشر جویای کار در بخش 

دریا است. 
 دریانوردان و دزدی دریایی

در حالی که حوادث دزدی دریایی در سال 2012 در منطقه شاخ آفریقا رو به 
کاهش بوده، ولی تعداد غیر قابل تخمینی از دریانوردان کماکان با تأثیرات روانی 
مواجهه با دزدان دریایی و اسارت دست و پنجه نرم می کنند. از سال 2009 به 
بعد، نگرانی های ناش��ی از دزدی دریایی در میان دریانوردان رو به افزایش بوده 
است. مؤسسه پزشکی SCIطی تحقیقی که از 154 دریانورد به عمل آورده تالش 
کرده تا از شرایط دریانوردان مواجه تا تجربیات دزدی دریایی شناخت حاصل 
نماید. تقریبا کلیه 154 نفر معتقد بودند که به لحاظ ذهنی آمادگی مناسبی 
برای عبور از مناطق دزدی دریایی نداشته اند. 25 نفر از مصاحبه شوندگان این 
تحقیق که تجربه اسارت، یا تماس نزدیک با دزدان دریایی داشته اند، از برخی 
عوارض روحی کلینیکی رنج می برده اند و کمتر از یک سوم از آنها معتقد بودند که 
درمان های کافی بعدی را دریافت کرده اند. یکی از تأثیرات منفی دزدی دریایی 
که چندان قابل مشاهده نیست، تأثیری است که بر روحیه و ذهنیت دریانوردان 
باقی می گذارد. پدیده دزدی های دریایی نیز که در چند س��ال اخیر شاهد آن 
هستیم نیز به مش��کالت دریانوردان ما افزوده است. این در شرایطی است که 
خلیج عدن و اقیانوس هند بعنوان منطقه تحت فعالیت دزدان دریایی ؛مسیر 

اصلی تردد کشتی های ایرانی به شمار می رود.
 رشد منفی جمعیت درایران 

همانطور که می دانیم ایران در سال های اخیر با رشد منفی جمعیت روبرو شده 
است که این نه تنها خوب نیست بلکه مشکالت و معضالت بسیاری را بدنبال 
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خواهد داش��ت. کار در دریا جزء مش��اغل سخت بوده و نیاز اس��ت که افراد از 
روحیه باالیی برخوردادر بوده تابتوانند در مقابل مش��کالت مقاومت کرده و از 
پای در نیایند و بیش��تر افرادی برای اینکار مناسب هستند که در خانواده های 
پرجمعیت و معمولی بزرگ شده اند. برای استخدام نفرات باید به این مهم توجه 
کرد؛ ولی باوجود شرایط پیش رو دیگر از خانواده های پرجمعیت خبری نیست 
متاسفانه اکثر روستاها از هم پاشیده شده و افراد رو به شهرنشینی آورده  اند و از 
کارهای سخت مانند کشاورزی و دامداری و... فراری هستند. حال چطور میتوان 
انتظار داشت که از میان این گونه خانواده ها افرادی تربیت کرد با روحیه قوی و 

سختی ناپذیر که بتوانند از پس کار سخت دریایی برآیند؟
 هزینه های باالی تربیت دریانورد

امروزه این هزینه ها بعنوان یک معضل جهانی در اکثر کش��ورهایی که بعنوان 
عرضه کننده نیروی انسانی دریانورد محس��وب می شوند وجود داشته و روز به 
روز بر ثقل آن افزوده می ش��ود. کش��ور فیلیپین که از جمله کش��ورهای مهم 
عرضه کننده نیروی کار در دریاها است و به تنهایی 25 درصد بازار نیروی انسانی 
دریایی را برعهده دارد با نرخ روزافزون کاهش تعداد عالقه مندان به مش��اغل 
دریایی مواجه است که از عمده دالیل آن عدم توانایی افراد در قبول هزینه های 
آموزش��ی است. در کشور ما نیز هزینه های آموزشی برای یک دوره چهار ساله 
عرش��ه و یا مهندسی گاهی به 35 تا 40 میلیون تومان می رسد که تقبل این 
همه هزینه برای یک دوره درحد کارشناس��ی از توان خانواده های ایرانی خارج 
است.. افراد مشغول به تحصیل پس از پایان دوره کارشناسی موظف به گذراندن 
دوره های جانبی دیگری هستند که هزینه این دوره ها نیز باال بوده و مزید برعلتند 
و این در حالیس��ت که گذراندن این دوره ها الزم و ضرور بوده و نمی توان از آن 
چشم پوشید این آمار و ارقام تنها در دوره های اولیه آموزشی صادق نیست بلکه 
دوره های شایستگی بعدی نظیر مهندس دومی و افسر اولی و دوره های جانبی 
مورد نیاز از هزینه های باالیی برخوردار هستند که تنها راه سنتی ای که برای حل 
این معضل در سنوات گذشته بکار گرفته شده، بورسیه کردن دانشجویان توسط 
شرکت کشتیرانی و تقبل کل هزینه های توسط این شرکت ها بوده است. دقیقا 
به همین دلیل است که دانشجویانی که نتوانسته اند از امکانات بورسیه شرکتی 
استفاده نمایند. نوعا برای ادامه تحصیل و انجام کارورزی های مربوطه، با مشکالت 
فراوان مواجه می شوند. امور آموزش کشتیرانی جمهوری اسالمی در سال 1390 
کل هزینه های آموزشی یک نفر از حد دیپلم تا فرماندهی را بالغ بر 65 میلیون 
تومان و برای رشته مهندسی تا رده سر مهندسی را بالغ بر 57 میلیون تومان 
برآورد کرده است. ارقام نشان دهنده حجم باالی سرمایه گذاری برای تربیت یک 
فرمانده و یا سر مهندس باتجربه است، و از آنجائی که ضریب جذب این افراد 
مطلوب نیست عمال شرکت های کشتیرانی با سرمایه گذاری مواجه هستند که 
بهره ب��رداری الزم را از آن نمی کنند. از طرف دیگر فراگیران نیز با دیدن چنین 

ارقامی تمایلی به الحاق به حرفه دریانوردی از خود نشان نمی دهند.
 ریزش نیروی انسانی دریانورد

بر اساس آمارهای معتبر میانگین سن خروج دریانوردان از حوزه عملیات دریا به 
14 سال کاهش یافته، موضوع خروج هزاران دریانورد در صنعت دریایی بعنوان 
از دست رفتن مغزها و استعدادها، یک تهدید جهانی برای رشد این صنعت در 
سراسر جهان به شمار می رود. هزینه تربیت منابع انسانی در شاخه دریانوردی 
و بالطبع سایر رشته های وابسته که در خشکی در جریان است، برای کشورها،  
سنگین و تهیه ملزومات حرفه ای و سرمایه های فنی و تدارک شناور بسیار گران 
است. بر این اساس، همانگونه که پویا و فعال بودن سرمایه های شناوری و فنی 
و مالی منوط به حفظ و پشتیبانی و نگهداری از آن هاست، به همین گونه نیز، 
حفظ کیفیت سرمایه های منابع انسانی، منوط به پشتیبانی و حفظ انگیزه ها و 

انگیزش ها، برای ادامه کار در آن هاس��ت. این در حالیست که متأسفانه جز در 
مواردی غیر محسوس،نهادهای تصمیم گیرنده و مؤثر در امر توسعه منابع انسانی 
چه در بخش قانونگذار و چه در بخش اجرایی یا تحقیقات کافی و جامعی را در 
نظر نداشته اند و یا همان مقدار اندک را نیز ابتر باقی گذاشته و به فراخور مشکالت 
فصلی به این مهم پرداخته اند. بر همین اساس متأسفانه در حال حاضر با همین 
رویکرد درمان موقت،اکثر مراک��ز آموزش دریانوردی به امر آموزش دریانوردان 
فقط با هدف تأمین بخش اصلی از نیروهای موردنیاز ش��رکت های کشتیرانی 
بزرگ داخلی مشغول بوده و هستند. بررسی ها نشان می دهد تالش های انجام 
شده بمنظور حفظ و نگهداری دریانوردان شرکت های فعال در صنایع کشتیرانی، 
نفت و گاز و فراساحل در کنار جذب مهندسان و فارغ التحصیالن جدید مؤثر واقع 
نشده است. سوال این است که چرا اگر این شرکت ها توانسته اند افراد جوان را 
ترغیب به ورود به این صنعت کنند در زمینه نگهداری آنان نتوانسته اند اقدامات 

آینده نگرانه ای داشته باشند تا مانع از تغییر شغل متخصصان فعلی شوند ؟
لذا باید اذعان کرد عدم جذب و یا کاهش ضریب ماندگاری دریانوردان را باید در 
سختی و ریسک باالی کار دریا دید و جبران آثار ناشی از سختی های این حرفه را 
از طریق تدوین قوانین حمایتی و تشویقی هم تراز با دیگر کشورهای دریایی رقیب 
در جهان جستجو کرد. در سال های آتی بعلت فزونی بر نیاز در برخی سمت ها 
عالوه بر آنکه باعث تراکم در برخی س��مت ها خواهد شد، آشفتگی در توسعه 
مراکز آموزشی را به همراه خواهد داشت ومدیریت این بخش غیرممکن خواهد 
بود مضافا آنکه امکان نگهداری به حداقل کاهش خواهد یافت. همچنین، قابل 
پیش بینی است که این افراد یا دچار وازدگی در سمت های پائین شده و یا جذب 
دیگر شرکت های منطقه و یا حوزه های مشترک خواهند شد. حفظ و نگهداری 
جامعه دریانوردی کش��ور، وابسته به عملکرد سیستم،  راهبردهای معین برای 
دریانوردی و خط مشی های آینده نگرانه و بین المللی سازمانی است. حساسیت 
اندازه های بدست آمده که سیستم را درآینده ای نزدیک در شرایط دشوار مدیریت 
مجموعه منابع انسانی قرار می دهد، احتمال اختالل در تردد منظم کشتی ها را 
هشدار می دهد. بر همین اساس، ضرورتی محض در تاکید بر تغییراتی بنیانی و 
رویکردهای نو - متفاوت از آنچه تا به امروز بعنوان رویه و آئین نامه های سازمانی 
و یا دستورالعمل های استخدامی، آموزشی، حمایت های بهداشتی و اجتماعی 
مطرح بوده – به موضوعات اس��تاندارد کاری، امنیت و آرامش، رضایت شغلی، 
رفاه و سالمتی، شرایط کار شایسته و رفع کمبودهای مرتبط با جذب، آموزش و 

توسعه و نگهداری منابع انسانی را پیش رو قرار می دهد.
 آموزش دریانورد

دسترس��ی به س��طح کیفی تحصیل و آموزش دریانوردان، بر روند آتی عرضه 
دریانوردان تأثیر مستقیم دارد. عالوه بر این، نیاز به افزایش میزان استانداردسازی 
برنامه ها و دروس آموزش��ی در میان کش��ورهایی که به آموزش و ارائه مدرک 
به دریانوردان می پردازند به شدت احساس می شود. کشورهایی که آموزش های 
دریای��ی در آنه��ا در اختیار دولت ب��وده و اجازه فعالیت برای مراکز آموزش��ی 
خصوصی وجود ندارد، با بیشترین کمبود دریانوردان مواجه هستند. در حالیکه 
کشورهایی مانند فیلیپین و هند که به تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای 
توس��عه امکانات و تسهیالت می پردازند از عرضه کنندگان اصلی دریانوردان به 
صنعت کشتیرانی محسوب می شوند. تکنولوژی های جدید به کار رفته در صنعت 
کش��تیرانی در حال تغییر چهره آن است. بر این اس��اس، مؤسسات آموزشی 
می بایست س��رمایه گذاری های الزم را برای حصول اطمینان از به روز و مرتبط 
بودن و کاربردی بودن برنامه های آموزش��ی خود صورت دهند. بخش عمده ای 
از حوادث بر روی کش��تی ها ناشی از خطای انسانی است و جهان دیگر تحمل 
حوادث دریایی عمده را ندارد. در بسیاری از کشتی های مدرن به علت عدم وجود 
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فضای کافی، امکان تأمین فضا برای دانشجویان کارآموز )Cadet(بر روی کشتی 
وجود ندارد. این موضوع امکان کس��ب تجربه واقعی کار بر روی کشتی را برای 

دریانوردان نوآموخته دشوارتر از قبل کرده است.

 اخذ گذرنامه
به دلیل اینکه اکثر پذیرفته شدگان در رشته دریانوردی به خدمت سربازی اعزام 
نشده اند، طبیعتا قادر به دریافت پاسپورت از اداره گذرنامه نیستند که این خود 
باعث چالش بسیار بزرگی برای شرکت های دریانوردی و خود افراد دریانورد است. 
بطوریکه برای این افراد گذرنامه بصورت موقت 6 ماهه صادر میش��ود که بنابر 
مسائل عملیاتی کشتی ها بعضی از اوقات نفرات مورد نظر در زمان مقرر قادر به 
بازگشت به وطن نبوده و همین امر باعث جریمه های سنگین برای شرکت های 
دریایی و خود افراد می ش��ود. و البته در بعضی از مواقع با گرفتن تعهد موضوع 
حل میشود ولی بهرحال هزینه و زمان زیادی صرف آن موضوع می شود. حال 
درنظر بگیرید شخصی که بورسیه شرکت های دریایی نبوده می باید برای دریافت 
گذرنامه جهت گذراندن دوره کارورزی خود مبلغ 15 میلیون تومان )باالترین 
می��زان هزینه ضمانت نامه برای خروج از کش��ور مش��موالن( بعنوان ضمانت 

بازگشت وثیقه بگذارد.
 عدم وجود امکانات برای کارورزی نفرات فارغ التحصیل غیر بورسیه

همانطور که می دانیم کلیه نفرات فارغ التحصیل رشته های مختلف باید پس از 
اتمام تحصیل یک دوره کارورزی را گذرانده تا پس از آن بتوانند در رشته مورد نظر 
مشغول بکار شوند یکی از مشکالت بسیار مهم این رشته عدم وجود تسهیالت و 
امکانات برای کارورزی فارغ التحصیل است. افرادی که بطور آزاد این رشته تحصیلی 
را به پایان می رسانند نمی توانند براحتی بر روی کشتی رفته و دوره کارورزی را 
طی نمایند و در حقیقت هیچ شرکت کشتیرانی حاضر به جذب آنان برای طی 
این دوره نیست. زیرا افراد بسته به رشته تحصیلی )فارغ التحصیالن موتور بمدت 
6 ماه و فار  التحصیالن عرشه بمدت 12 ماه( باید کارورزی بروند که متاسفانه هیچ 
سازمان و یا شرکتی حاضر به انجام این مهم نیست و این باعث سرخوردگی این 
افراد شده و دیگر انگیزه ای برای ادامه راه ندارند. برای مثال دانشجویان دانشکده 
علوم دریایی محمودآباد دانشگاه صنعت نفت که تنها فارغ التحصیالن کشوردر 
رشته مهندسی موتور در دانشگاهی دولتی و طبق استانداردهای روز سازمان بنادر 
و دریانوردی هستند به دلیل بورسیه نبودن هر ساله با مشکل عدم وجود امکانات 
و شرایط برای گذران دوره کارورزی مواجه می شوند و بعنوان ملوان دانشجو برای 
دوره کارورزی به کشتی می روند و با توجه به نداشتن افسر آموزشی و کار کردن 
بعنوان ملوان آموزش های الزم در حد اس��تاندارد را کسب نخواهند کرد. در این 
خصوص پیش��نهاد می شود سازمان بنادر و دریانوردی تنها متولی آموزش های 
دریایی در کش��ور با وضع قوانینی همچون تخفیف های عوارض بندری و دیگر 
اقدامات انگیزه جهت پذیرفتن دانشجو و دادن آموزش های الزم در کشتی را برای 

صاحبان کشتی فراهم سازند.
 قانون نظام وظیفه عمومی

ماده 9 قانون نظام وظیفه عمومی با نظر یاری رسانی و ایجاد شرایط ویژه برای 
تأمین نیروی انسانی دریانوردی کشور در ابتدای شروع جنگ تحمیلی تدوین 
شد. بورس کردن دانشجویان دانشگاه ها که در ترم های پایانی تحصیلی خود به 
سر می برند و یا فارغ التحصیالنی که عازم خدمت سربازی و یا درحال خدمت 
هستند. می تواند بر کاهش دریانوردان خارجی در ناوگان پرافتخار مملکت اثراتی 
فوری و سریع داشته باشد که متاسفانه در سال گذشته با موافقت مسؤوالن نظام 
وظیفه روبرو نشد. براستی وقتی صحبت از خدمت انسان است چه تفاوتی بین 
این سنگر و آن دیگر وجود دارد؟ آنچه که پیشنهاد می شود کامال با روح قانون 

نظام وظیفه عمومی س��ازگار بوده و از متن ماده 9 قابل تفس��یر است که امید 
می رود با همکاری معاونت نظام وظیفه عمومی که همواره یار و یاور کشتیرانی ها 
بوده اند این مساله مرتفع شود. موضوع معافیت از خدمت نظام وظیفه دریانوردان 
و دانش��جویان رشته دریانوردی از دیگر دغدغه های بخش دریایی کشور است. 
در قانون قبلی نظام وظیفه ماده ای به نام ماده 9 وجود داش��ت که براساس آن 
دریانوردان شاغل در سازمان های دولتی مانند کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
شرکت ملی نفتکش و سازمان بنادر دریانوردی در صورت 10 سال خدمت در 
این ارگان ها از خدمت نظام وظیقه معاف می شدند؛ اما در اصالحیه این قانون این 
ماده حذف شد ضمن اینکه با توجه به خصوصی شدن شرکت های کشتیرانی 
ابهاماتی در مورد خدمت در نهاد دولتی که این قانون بر آن صراحت داشت، ایجاد 
شد. طرحی به منظور الحاق ماده جدید با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و 
با لحاظ شرایط جدید کشتیرانی های کشور از منظر دولتی یا خصوصی بودن این 
شرکت ها تهیه و از طریق فراکسیون دریایی در مجلس طرح شود که دریانوردان 
واجد شرایط این معافیت با تأیید سازمان بنادر و دریانوردی جهت این معافیت به 

سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی شوند.
  قانون استخدام کش�وری وتمایل شرکت ها به جذب نیروی انسانی 

دریانورد خارجی 
استخدام برابر با قانون استخدام کشوری دارای ضوابط و قوانین خاصی است که 
سازمان های دریایی نیز باید از آن تبعیت کنند از جمله بازنشستگی نفرات و به 
همین دلیل این شرکت ها مبادرت به استخدام نیروهای خارجی کرده و با اینکه 
حق الزحمه.و حقوق افراد خارجی بیش��تر از ایرانی است ولی سازمان ترجیح 
میدهد از وجود نیروهای خارجی اس��تفاده کند تا با مشکالت بازنشستگی و.... 
روبرو نشود و برای یک مدت معین با آنان قرارداد بسته و پس از پایان کار و دوره 

مقرر براحتی قرارداد خود بخود فسخ می شود.
 تفکر دولتی و تکیه بر شرکت های کشتیرانی بورس کننده

 راه ح��ل معض��ل هزینه های آم��وزش تنها در بورس دانش��جویان توس��ط 
کشتیرانی ها دیده شده است. این راهکار تا زمانی که شرکت هایی کشتیرانی 
نوعا دولتی بوده و در مقابل این هزینه ها از مزایای دولتی بودن نیز استفاده 
می کردند قابل توجه بود. زمانی کشتیرانی ها از مزایای سوخت ارزان قیمت 
به��ره می برند که خود به تنهایی س��هم قابل توجهی از هزینه های عملیاتی 
کش��تی ها را در برداشت. همچنین در سال های دهه 60 حمایت های دولتی 
برای انحصاری کردن حمل کاالهای تجاری به داخل کش��ور توسط خطوط 
کش��تیرانی ایرانی وجود داشت که در جذب درآمد و در نتیجه سود بیشتر، 
تأثیر شگرفی می گذاشت. از آن گذشته حقوق و دستمزد کارکنان ایرانی بنا 
به دالیل مختلف )از جمله هزینه های آموزشی و غیره( با هم تراز خارجی خود 
تفاوت محسوسی داشت. این سه عامل که به علت تفکر دولتی موجود در آن 
مقطع زمانی وجود داش��ت تا حدودی به پذیرش سهم هنگفت هزینه های 
آموزشی توسط کش��تیرانی ها کمک می کرد. ولی امروزه دیگر نه از سوخت 
ارزان قیمت خبری هست و نه حمل انحصاری کاال و نه حتی تفاوت حقوق 
و دستمزد بین دریانورد ایرانی و خارجی!! امروزه کشتیرانی ها در فضای کامال 
رقابتی با رقبای قدر خویش در حال جذب بازارهای جدید و یا حداقل سهم 
بازار خویش هستند. در این میان شرکتی حق حیات خواهد داشت که بتواند 
با هزینه کمتر، سرویس بهتری را ارائه نماید و از آن جایی که فضای رقابت 
کشتیرانی ها با یکدیگر به بزرگی کل دنیاست. راه حلی که برای تأمین نیروی 
انسانی مورد نیاز، سالیان طوالنی با همه افت و خیزهایش ما را به این نقطه 
رس��انده است به نظر دیگر کارآیی الزم را ندارد و در این دنیای سراپا تغییر 

نیازمند انجام اصالحات و تغییرات اساسی است.
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  چالش های کیفی
منظور از اس��تفاده از واژه کیفی مواردی اس��ت که صرفنظر از تعداد دریانورد 
تعلیم دی��ده به کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت آنها نظ��ر دارد که در صورت 
بی  توجهی به آنها صدمات ناشی از خسارات و تصادفات و سوانح دریایی به شکل 
خطرناکی افزایش خواهد یافت. کمبود اساتید مجرب در برخی از مراکز آموزشی 
بی تردید یکی از مهمترین معضالت کیفی آموزش های دریایی به حساب می آید. 
شرایط و الزامات موجود در کنوانسیون STCW برای مدرسین دوره های دریایی و 
کمبود حائزین شرایط، دو سوی مخالف این جنگ نابرابر هستند که در نتیجه آن 
همواره این کیفیت است که به مسلخ فرستاده شده است. حتی در میان حائزین 
شرایط نیز تعداد قلیلی وجود دارند که توانایی و عالقه مندی الزم برای تدریس را 
دارند. هر فرمانده و یا سرمهندس خود و با تجربه، الزاما یک مدرس ایده آل نیست. 
فن تدریس و قوه بیان و جذب فراگیر و... از جمله توانایی های ذاتی و اکتسابی 
مدرس است که در کیفیت امر آموزش بسیار مؤثر است. کمبود امکانات کمک 
آموزشی در برخی از مراکز و عدم استفاده و بهره وری مناسب از امکانات موجود 
در برخی دیگر نیز بر کیفیت آموزش های ارائه شده تأثیرگذار است. آموزش های 
دریایی بیش از آنکه آموزش های آکادمیک باشند آموزش های حرفه ای هستند 
چرا که در نتیجه آنها ش��خص برای کاری خاص در ش��رایط و محیطی خاص 
تربیت می شود. بعنوان مثال تربیت یک مهندس مکانیک که ممکن است در 
صنایع مختلف با انواع کارهای و مسؤولیت های مختلف سروکار داشته باشد با 
تربیت یک مهندس کشتی که از روز اول کاری نوع فعالیت، محیط کار و حیطه 
مسئولیت ها مشخص است کامال متفاوت است. در این راستا در اختیار داشتن 
و استفاده بهینه تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و رایانه ای مورد نیاز از واجبات 
محسوب می شود. در برخی از مراکز آموزش مشاهده می شود که با وجود وسایل 
مورد نیاز، این گونه تجهیزات یا اصال مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا بهره برداری 
مناسب از آنها صورت نمی پذیرد و بیشتر جنبه نمایشی دارند. نبود یا عدم اجرای 
صحیح نظام سلس��ه مراتب و انضباطی در مراکز آموزشی و در کشتی ها نیز از 
معضالت کیفی تربیت نیروی انسانی به شمار می رود. نوعا مراکز آموزشی ما به 
جز یک مورد استثنا یا اصال دارای سامانه نیمه نظامی که در آن نظم و انضباط 
و حفظ شئونات ما فوق و اجرای دستورات اجرا شود نیستند و یا این سامانه به 
درس��تی اجرا نشده و با جدیت پیگیری نمی شود. گزارش های فرماندهان چه 
بصورت کتبی و چه ش��فاهی حاکی از کاهش سطح دیسیپلین اداری بر روی 
کشتی هاست. البته در این مورد باید درنظر داشت که بخش عمده ای از این نظم 
و انضباط بر روی کشتی ها قابل اجراست که متاسفانه به دلیل کم توجهی برخی 

از همکاران دریایی این مهم به ورطه فراموشی سپرده شده است.
  نتیجه گیری 

همانگونه که مالحظه می شود مجموعه چالش های مدیریت منابع انسانی در 
حوزهی دریانوردی . عوامل در هم تنیدهای از موضوعهای درونی وبیرونی و تأثیر 
پذیر از عوامل فرهنگی .مش��کالت ومسایل فردی )خانوادگی( . رفتار سازمانی 
)شرایط خاص شغلی ( و تفاوت های فرهنگی نسبت به موضوع کار و حرفه که 
برای حرفه دریانوردی شرایط ویژه ای را ایجاد می کند، تشکیل می شوند. در حوزه 
دریانوردی، وجود برنامه مشخص جذب منابع انسانی دریانورد، توأم با شناخت 
شرایط محیطی و محاطی کار و حرفه دریانوردی و هم چنین جاری سازی آن 
به فزایندهای جذب، باید در نظر گرفته شود. به عبارتی، مساله جذب را در حرفه 
دریانوردی، نمی توان جدای از مسایل مرتبط)شرایط محیطی و محاطی کار( دید. 
بر این اساس، هنگامی که در خصوص جذب منابع انسانی در حوزه دریانوردی 

سخن به میان می آید، به مجموعه عوامل از جمله:
ال��ف( ش��اخص های مهم اقتص��ادی در حوزه حمل ونقل دریایی منش��عب از 

برنامه ریزی تجاری )واردات و صادرات( کش��ور که در حوزه تصمیم های دولت 
و مراک��ز ذی صالح دولتی )وزارتخانه ها همچون وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت 
بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه، وزارت نفت، شرکت های پتروشیمی 

و گاز( اتخاذ می شود. 
ب( قابلیت توامان »جذب« و »نگهداری« منابع انسانی دریانورد در شرکت ها و 

سازمان های دریایی – دریانوردی، و 
ج( سطح توجه به نیازمندی های »حرفه دریانوردی«- آموزش و پرورش، احساس 
مسؤولیت در کار، تسلط به زبان انگلیسی، ظرفیت و استعداد یادگیری کارکنان، 
دوره های آماده سازی و روش ها برای حفظ انگیزه های کارکنان دریایی - می باید 

بعنوان کانونی ترین محورهای توجه نگریست. 
از انجا که استراتژی سازمانی بدون در نظر گرفتن استراتژی منابع انسانی قابل 
تحقق ودسترسی نیستند لذا تدوین استراتژی منابع انسانی دریانورد از جمله 
ضرورت ها و به مثابه رکن اساسی بهبود عملکرد در سازمان های دریایی محسوب 
می شود. با توجه به قطعنامه بیست و یکمین همایش ارگان های دریای کشور 
نیاز به هماهنگی و همکاری مدیریت منابع انسانی ارگان های دریایی در تدوین 

استراتژی منابع انسانی دریانورد مورد توجه بیشتر قرار می گیرد.
  پیشنهادات وراهکارها 

۱ پیش��نهاد می شود سازمان بنادرو دریانوردی با همکاری ارگان های دریایی و 
دستگاه های اجرایی با ترویج فرهنگ دریانوردی در کشور و ارج تهادن بیشتر به 
این حرفه و ترویج جتبه های معنوی این حرفه زمینه جذب و آموزش دریانوردان 
را در دانشگاه های کشور فراهم کند تا اشتغالزایی و خودکفایی در کشور محقق 

شود.
۲ س��خت و زیان آور بودن ش��غل دریایی باعث ش��ده اس��ت که عمر متوسط 
دریانوردی که در کشورمان محدود باشد. از طریق روش سنتی استخدام رسمی 
و الزام به خدمت 30 ساله پیش از بازنشستگی برای این قشر زحمتکش باعث 
شده است که اوال برای دریانوردان و ثانیا برای شرکت های کشتیرانی مشکالتی 
بوجود آید. دریانوردان اس��تخدام رس��می ما که بعد از مدتی دریانوردی دیگر 
نمی توانند همچون گذش��ته حداقل 8 ماه در سال را بر روی کشتی ها خدمت 
کنند با مشکالت وضعیت حقوقی مواجه می شوند. بعنوان راهکار عملی برای 
رفع این مشکل، اس��تخدام قراردادی پیشنهاد می شود. براین اساس همچون 
سایر دریانوردان در اقصی نقاط جهان، ایرانیان نیز با قراردادهای مشخصی که 
می تواند کوتاه مدت و میان مدت و یا حتی بلندمدت باشد به استخدام شرکت های 
کشتیرانی درآیند. به طور طبیعی به علت وجود انگیزه های شغلی و ارتقای درجه 
در ابتدای خدمات دریایی این قراردادها می تواند بلندمدت باشد و در سال های 

واپسین به قراردادهای میان مدت و کوتاه مدت تغییر یابد.
 راهکار:تغییر رویکرد ش��رکت های دریای در گزینش رس��می به قراردادی و یا 
از طریق ش��رکت های تأمین نیروی انس��انی می توان��د از برنامه های راهبردی 
این ش��رکت ها در تأمین نیروی انس��انی دریانورد باشد که با این شیوه موجب 
شفاف سازی تعامل پرسنل با شرکت شده و رابطه کار و خدمت بر مبنای آمادگی 

و نیاز طرفین انجام خواهد شد
3 به منظور ایرانی کردن پرسنل کادر دریا، برنامه جامع نیروی انسانی کادر دریا 
تدوین و در قالب چندین برنامه ی اجرایی جهت جذب، تربیت، تأمین، نگهداشت 
و بکارگیری علمی نیروی انس��انی طراحی و به موقع اجرا گذاشته شده و روند 

اجرای آنها به صورت مستمر مورد پایش قرار گرفته شود. 
4 برای حذف موانع جدید و بکارگیری نیروهای ایرانی و تکمیل ظرفیت های 
ک��ادر دریایی ناوگان داخلی حمایت همه جانبه س��ازمان نظام وظیفه ضروری 
به نظر می رس��د. آنچه که امروز با عدم موافقت مس��ؤوالن محترم آن سازمان 
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مواجه شده است. عدم تغییر وضعیت مشمولین ماده 66 موضوع معافیت های 
تحصیلی دانشجویی به ماده 9 ویژه شرکت های کشتیرانی است. بدین ترتیب، 
این شرکت ها قادر نخواهند بود دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های فنی و 
دریانوردی را که قبال برای آنها معافیت تحصیلی صادر شده است، تحت پوشش 
خود و با استفاده از ماده 9 قانون نظام وظیفه عمومی قرار دهند. عنایت به اهمیت 
این امر و تسریع در همکاری با شرکت های کشتیرانی قدم بزرگی در تسهیل 

کاهش نیروهای خارجی خواهد بود
5 تقسیم هزینه های تربیت دانشجو در کل صنایع دریایی و ارگان ها ذی ربط 
کشور صورت پذیرد: با روند خصوصی سازی شرکت های کشتیرانی و تفاوت های 
آن با سازمان و شرکت های دولتی، راهکار سنتی بورسیه کردن دانشجویان علوم 
دریایی به نظر پاسخگوی نیازهای کشور نیست و جای آن دارد که از پتانسیل های 
کلیه صنایع و ارگان های مرتبط با صنعت دریانوردی، آموزش وپرورش و وزارت 
علوم تحقیقات و فن آوری در این راستا استفاده شود. از آنجا که طبق بررسی ها 
یکی از مشکالت مربوط به بخش تأمین بودجه از زمان اخذ مدرک لیسانس تا 
شروع دوره های کارورزی در کشتی می شود پیشنهاد می شود تا تسهیالتی به این 

دریانوردان جهت تکمیل آموزش های دریایی اختصاص یابد
6 به کارگیری ش��یوه های نوین آم��وزش از راه دور )E-Learning(، س��نجش 
الکترونیکی )Set-Plus( و بسته های آموزش زبان انگلیسی و به کارگیری شیوه 
نوین در جذب دانش��جویان در قالب طرح ملوان- دانشجو که موجب افزایش 
بهره وری و ارتقای توانمندی حرفه  ای کادر تخصصی هنگام اشتغال بعنوان افسر 
می تواند از دیگر برنامه های راهبردی شرکت های دریایی در تأمین نیروی انسانی 

دریانورد ذکر کرد.
7ضور همه جانبه با نگرشی جامع به کنوانسیون STCW2010 که در حال اجرا 
اس��ت از راهبردهای اصولی ما می تواند باشد. امروز این حق ماست که با توجه 
به توانمندی های داخلی و وجود نیروهای متخصص و مجرب، حضوری فعال و 
تأثیرگذار در صحنه سیاستگذاری آموزشی در دنیا داشته باشیم و از یک شنونده 
ص��رف به یک تیم تخصصی فعال و پویا تبدیل ش��ویم. باتوجه به اینکه ایران 
به لحاظ اجرای الزامات آموزش��ی کنوانسیون در رتبه بسیار مطلوبی قرار دارد 
می تواند آموزش دریانوردی کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه را تحت 
پوش��ش قرار دهد. لذا استان بوشهر ویکی از استان های شمالی کشور بعنوان 

کانون آموزش و تربیت نیروی انسانی دریانورد سازماندهی شود.
8 بازنگری کلی مراکز آموزش های دریایی کشور به نحوه اجرای نظم و انضباط 
)دیس��یپلین کاری( در حین تحصیل و توجه ویژه ب��ه آن می تواند در تربیت 
دریانوردانی ماهر و منضبط و با تعهد و وجدان کاری مناسب بسیار مؤثر باشد. 
البته این مهم وقتی تأثیرات خود را بیش از پیش نشان خواهد داد که شرکت های 
کشتیرانی با تدوین قوانین و مقررات مربوطه و فرماندهان و سرمهندسان شناورها 
نیز با اجرای دقیق آنها درصدد رفع این معضل برآیند. در همین زمینه پرداختن 
مراکز آموزشی داخل کشور به کاربردی تر کردن آموزش ها و تجهیز کارگاه ها و 
آزمایش��گاه های عمومی و تخصصی و از همه مهمتر الزام به استفاده از آنها در 
طول تحصیل فراگیران نیز می تواند در کیفیت کاری افسران تعلیم دیده در کشور 
عزیزمان ایران اثری شگرف داشته باشد. قدر مسلم تاکید بر تسلط فراگیران به 

زبان انگلیسی از اهمیت خاص و جایگاه ویژه ای برخوردار است
9بحث کمبود اساتید مجرب در بعضی از مراکز آموزشی را باید از دو زاویه طرح 
کرد. اول از منظر شرکت های کشتیرانی که اگرچه تاکنون چه به شکل موافقت 
با ماموریت کوتاه و بلندمدت و چه انتقال دائم سعی در برطرف کردن این نقیصه 
کرده اند؛ ولی به نظر این روش به تنهایی کارساز نبوده و این شرکت ها می بایست 
به طور جدی تر به این مس��اله بپردازند. دوم از منظر مراکز آموزش��ی که الزاما 

باید جذابیت بیشتری را برای جذب اساتید در سرلوحه کار خویش قرار دهند. 
متاسفانه هنوز بحث ارزیابی مدارک دریانوردان پس از گذشت سالیان طوالنی 
معطل مانده و استفاده از این قشر توانمند بعنوان اعضای هیأت عملی دانشگاه با 
مشکل روبرو است. به نظر هم نمی رسد که رفع مشکل از طریق گزینه خبرگان 
بدون مدرک به جایی بیانجامد که در واقع این آن چیزی نیست که دریانوردان 
را عالقمند به کار در مراکز آموزش عالی بنماید. تنها در صورتی که ایشان بتوانند 
از مزایای عضویت در هیأت علمی اعم از مادی و معنوی برخوردار شوند می توان 
امید داشت که در آینده دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ما با کمبود اساتید مواجه 

نبوده و نیازمند استفاده وسیع از اساتید پروازی نباشند.
۱۰پیشنهاد می شود بازبینی پرداخت های پرسنل دریایی و تطبیق آن با سطوح 
دستمزد بین المللی و بازار در راستای افزایش انگیزه دریانوردان و بازبینی کلیه 
دس��تورالعمل های مرتبط با کادر دریا جهت ارتقای تسهیالت اعطایی، اعمال 
روش های اس��تاندارد نگهداشت پرسنل، غنی سازی شغلی، بهینه سازی شیوه 

مصاحبه و ارتقاء و سنجش توانمندی افسران صورت گیرد.
۱۱کنوانس��یون کار دریایی که فرصت مناسبی برای جذب و نگهداری نیروی 
انس��انی دریانورد محسوب می ش��ود که در تاریخ 89/2/28 بعنوان یک قانون 
الزم االجرا در صحن علنی مجلس به تصویب رس��ید که ضرورتا در این راس��تا 
باید قوانین مناسب و پیشرویی را متناسب با خاستگاه های آن برای دریانوردان 

کشور تدوین کرد.
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بازدید دانشجویان از کشتی سازی همدان



با تالش کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی 
ایران و همکاری کارگاه کشتی  سازی امواج براق در 
تاریخ 24 مرداد ماه 1393 از مکان های تفریحی و 
صنایع اس��تان همدان بازدیدی صورت گرفت و از 
کتیبه گنج نامه مربوط به دوره هخامنشیان، آبشار 
گنج نامه، آرامگاه حکیم ابوعلی سینا، کلیسای سنت 
گرگوریا، اس��تخرعباس آباد، امامزاده عبداهلل، شهر 
باستانی هگمتانه، گنبد علویان، صنایع سفال  سازی 
ش��هر مریانج همدان و کارگاه کشتی  سازی امواج 

براق بازدید بعمل آمد.
در بازدید ازکارگاه امواج براق جلس��ه ای با حضور 
کاپیتان مالک علیمحمدی )مدیرعامل ش��رکت(، 
دکتر رضا خسروی بابادی، رییس و اعضاء کمیته 
دانشجویی برگزار شد. در این جلسه در مورد مسائل 
گوناگونی از جمله ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت و 
مشکالت پیش روی کشتی  سازی و کارهای آینده 
دانشجویان برای کاهش مشکالت صنایع دریایی 

کشور، گفتگو شد.
در ادامه کاپیتان علیمحمدی توضیحات زیر را درباره 
فعالیت های کشتی  سازی امواج براق به دانشجویان 
ارائه کرد: این شرکت فعالیت خود را بعد از جنگ 
با توجه به نیاز کشور در سال 1368 آغاز کرد و در 
زمینه طراحی و ساخت سازه های متحرک دریایی، 
س��ازه های ثابت دریایی و پیش��رانه های دریایی از 
قبی��ل پروانه، واترجت فعالی��ت دارد. متخصصین 
این شرکت )قبل از تاسیس شرکت( ساخت اولین 
کاتاماران ایران را درطول س��ال هاي دفاع مقدس 
براي کاربردهاي مختلف و با سرعتي متجاوز از 60 
گره دریایي درکارنامه خود داشتند و با پایان یافتن 
جنگ تحمیلي، اولین اتوبوس دریایي کاتاماران از 

جنس فایبرگالس را در ایران درسال 68 با موفقیت 
آزمایش کردند. از آن زمان تاکنون موفق به ساخت 
150 فرون��د ش��ناورهاي مختلف گش��تي رزمي، 
تفریحي، جست وجو نجات، مسافربري، خدماتي و 

ماهیگیري گردید اند.

 پروژه های در حال سـاختی که بازدید از آنها 
صورت گرفت:

1- بازدید از ش��ناور )Crew boat(18 متری در 
حال ساخت که این شناور قابلیت مانور در دریای با 
ارتفاع موج 1 الی 1.5 متر را دارد و با توجه به دوبدنه 
)کاتام��اران( بودن آن از تع��ادل و پایداری باالیی 
برخوردار است. حدود قیمت این شناور در خارج از 
کشور 3 میلیارد تا 4 میلیارد است که با بومی  سازی 

دانش ساخت آن در ایران هزینه ساخت آن به یک 
سوم کاهش پیدا می کند. از جمله قابلیت های این 
نوع ش��ناور، س��رعت 20 مایل در ساعت آن است 
ک��ه در مدت زمان کوتاهی به س��کوها در فازهای 
مختلف خدمات رسانی انجام می دهند. فایبرگالسی 
بودن این شناورها عمر مفید بدنه آنها را تا 50 سال 

افزایش داده است.  
2- بازدید از کارگاه آماده  س��ازی مواد فایبرگالس 

مانند: رزین، کبالت، پشم شیشه، اروزیل و ...، 
3- بازدید از کارگاه نجاری.

4- بازدید از مراحل س��اخت ش��ناور اثرسطحی 
رودس��ر1 جه��ت فعالیت در آب ه��ای کم عمق و 

تاآلب های شمال کشور.
5- بازدید از انواع ش��ناورهای مسافربری 35 نفره 

کالس مهتاب.

6- سیستم واترجت و شفت و پروانه.
در جری��ان ای��ن بازدید، توضیح��ات زیر جهت 
آش��نایی دانش��جویان با کامپوزیت ها ارائه شد: 
در کاربردهای مهندس��ی، اغل��ب به تلفیق مواد 



نیاز اس��ت. به عن��وان مث��ال در صنایع هوا و 
فضا، کاربردهای زیرآب��ی، حمل ونقل و امثال 
آنها امکان اس��تفاده از ی��ک نوع ماده که همه 
خواص م��ورد نظر را فراهم نماید وجود ندارد. 
به عنوان مثال در صنایع هوا و فضا به مواد نیاز 
اس��ت که ضمن داشتن اس��تحکام باال، سبک 
باشد، مقاوت سایشی و UV خوبی داشته باشد 
)مقاوم��ت در برابر اش��عه خورش��ید( وکاربرد 
مهم دیگر آن در صنایع کشتی  س��ازی اس��ت. 
می دانیم که در شناورهای تندرو برای رسیدن 
به س��رعت های باال بایس��تی که وزن شناور را 
کاهش دهیم و این امر توسط کامپوزیت میسر 
می ش��ود. از آنجا که نمی ت��وان مادهای یافت 
ک��ه همه خواص مورد نظر را دارا باش��د، باید 
به دنبال چاره ای دیگر بود .کلید این مش��کل، 

استفاده از کامپوزیت هاست.

تعری��ف کامپوزیت: کامپوزیت ه��ا موادی چند 
جزئی هس��تند ک��ه خواص آنه��ا در مجموع از 
هرکدام از اجزاء بهتر اس��ت. ضمن آنکه اجزای 
مختل��ف، کارایی یکدیگر را بهبود می بخش��ند. 
اگرچه کامپوزیت های طبیعی، فلزی و سرامیکی 
نیز در این بحث می گنجند، ولی در اینجا ما تنها 

به کامپوزیت های پلیمری می پردازیم.

در کامپوزیت هـای پلیمـری حداقل دو جزء 
مشاهده می شود:

1- فاز تقویت کننده ک��ه درون ماتریس پخش 
شده است.

2- فاز ماتریس��ی که فاز دیگر را دربرمی گیرد و 
یک پلیمر گرما سخت یا گرما نرم است که گاهی 

قبل از سخت شدن آن را رزین می نامند.
 )Fiber Glass( در اینجا جزء اول الیاف شیشه یا
است و جزء دوم رزین ایزو است. که در فرآیندی 
خاص مرحله به مرحله باهم ترکیب شده بدنه 
را از روی قال��ب اصل��ی تکمی��ل و الیه گذاری 

می کنیم.

 کاتاماران مسافربری 23 متری طراحی و ساخت 
شرکت امواج براق 

 شناور خدماتی رنگارنگ1
 محل ساخت: همدان، جنس: فایبر گالس، 

 ظرفیت: 38 نفر،
 سرعت: 20 نات، طول: 16 متر

 تهیه وتنظیم: امین علی محمدی

نمونه هایی از شناورهای ساخته شده ازجنس فایبر گالس
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کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران 
در ادامه فعالیت های خ�ود در نظر دارد از این پس 
مصاحبه هایی را با مدیران ارش�د دریایی کش�ور 
انج�ام داده و دیدگاه ه�ا و برنامه ه�ای آنه�ا برای 
ارتباط با دانشگاه و دانشجویان جویا شود. متن این 
مصاحبه ها از این پس در صفحات دانشجویی مجله 
منتشر خواهد شد. اولین گفت وگو با امیردریادار دوم 
مهندس علی غالمزاده، رئیس سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش، انجام شده 

است که در پی می خوانید:

 لطف�ا ضمن معرف�ی خود، راجع ب�ه فعالیت های 
س�ازمان و نحوه ارتباط دانش�جویان ب�ا این نهاد 

توضیح دهید.
امیر دریادار دوم مهندس غالمزاده هس��تم رئیس 
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی 

راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران
در سال 1362 با توجه به اینکه ارتش از بعد از انقالب 
شکوهمند اسالمی تحت تحریم رسمی هم در بخش 
آموزش و هم تجهیزات و پشتیبانی ها  قرار گرفت، 
همچنین باتوجه به حمل��ه ناگهانی و ناجوانمردانه 
رژیم بعثی به کش��ور عزیزمان، مقام معظم رهبری 
که آن زمان نماینده امام خمینی )ره( در ش��ورای 
عالی دفاع بودن��د و در تمام یگان های نظامی رفت 
و آمد داش��تند متوجه وجود مشکالتی در تعمبر و 
تامین قطعات و در کنار آن وجود افراد خوش ذوقی 
شدند که یصورت هسته های کوچک این تعمیرات را 
انجام می دادند تا امکان اسافاده از ناو ها فراهم گردد؛ 
به این تزتیب ایشان دستور سازماندهی سازمان های 
جهاد خودکفای��ی را در ارتش صادر کردند. وظیفه 
سازمان های جهاد انجام هر کاری است که دیگران 
بنا به دالیلی از جمله مشکالت علمی، قوانین، عدم 
دسترس��ی به ظرفیت های کشور، قتدر به انجام آن 
نیستند. بنابراین وظیفه سازمان محدود نبوده و در 
یک کلمه قطع وابستگی نیروهای  نظامی به خارج 
در سطح ارتش و دیگر نیروهای مسلح است. شرح 
کار سازمانی ما به گونه ای است که در هر زمینه ای که 
نیاز به کاهش یا قطع وابستگی باشد، ورود می کنیم.

ت��ا بحال بی��ش از پانصد پروژه موفق در س��طح 
نیروی دریایی انجام ش��ده اس��ت که ناوش��کن 
جماران و ناو موش��ک انداز پیکان دو نمونه ازآنها 
می باش��ند. در زمان جنگ تحمیلی که رژیم بعثی 
با پرتاب موشک س��عی در ایجاد اختالل درارتباط 

امن خط��وط مواصالتی ما از جمله صادرات نفت و 
واردات کاالهای اساسی داشت، کار جهاد آغاز شد. 
از جمله فعالیت های س��ازمان در آن زمان ساخت 
هدف هایی برای منحرف کردن موشک های دشمن، 
ساخت قطعات، بردهای الکترونیکی، و حتی واشر 
ب��ود. طبق فرموده مقام معظم رهبری، "کش��ور ما 
یک کشور دریایی اس��ت" و ما مرزهای آبی فزاوان 
و وسیعی داریم، با تعداد همسایگانی تقریبا سه برابر 
همسایگان خشکی. اما متاسفانه ما نتوانستیم به نحو 
احسن از امکانات دریا استفاده کنیم. با توجه به این 
موضوع، نیروی دریایی سعی کرده است در سالهای 
بعد از انقالب، ع��الوه بر ایجاد امنیت در حوزه دریا 
در س��ایر امور نیز دخالت و شرکت داشته یاشد، از 
جمله در آبادانی کشور. زیرا حضور نیروهای نظامی 
در هر منطق��ه باعث ایجاد امنیت، حضور صنایع و 
سپس ترقی آن منطقه می گردد؛ از جمله این مناطق 
بندرعباس، جاسک و کنارک است. و باز هم به فرموده 
مقام معظم رهبری، ما یک نیروی بین المللی، نظامی 
و سیاس��ی هس��تیم که باید در آبادانی کشور هم 
دخال��ت کنیم. از نظر بین المللی ما در تمام آبهای 
مورد عالقه جمهوری اسالمی ایران حضور داریم، تا 
امنیت کشورمان برقرار باشد؛ و این بدین معناست 
که ما آنقدر امکانات تکنولوژیکی، فنی، آموزش��ی و 
پرس��نلی را دارا می باشیم تا بتوانیم صد روز صدها 
کیلومتر خارج از مرزهای کشور حضوز داشته و عالوه 
بر حفظ امنیت خود، امنیت کشتی های سایر کشورها 
را نیز حفظ کنیم. این ویژگی پیام صلح و توانمندی 
کشور را به دنیا می فزستد تا کسی چشمداشتی به 

منافع جمهوری اسالمی ایران نداشته باشد.

 اخی�را خبری درم�ورد یکی از دس�تاوردهای 
نی�روی دریایی منتش�ر ش�د که نظ�رات مردم 
–چه موافقان و چه مخالفانناش�ی از بی اطالعی 
آنها بود؛ س�وال اینجاست که آیا سازمان جهت 
اطالع رس�انی به مردم در مورد ویژگی های این 

دستاوردها، برنامه خاصی دارد؟
در نیروه��ای نظامی تمام کش��ورها، نه فقط ایران، 
امکان ارائه تمام توانمندی ها در رسانه های عمومی 
وجود ندارد؛ مگر برخی مشخصات فنی و عمومی. 
ولی مشخصاتی که به امنیت در زمان جنگ برمی 
گردد، قابل ازائه نمی باش��ند. کش��ورهای شرقی و 
غربی کاتالوگ ه��ای زیادی ارائه داده اند، ولی هرگز 
مشخصات اصلی و نوع تکنولوژی به کار رفته را بیان 
نمی کنند، زیرا به امنیت ملی شان باز می گردد. البته 
در برخی از کش��ورهای خارجی بازدیدهایی وجود 
دارد، منتها تنها ب��رای خانواده های کارکنان )مثال 
ناوها( زمانی که از سفرهای دور دریایی باز می گردند، 
امکان استقبال و بازدید از ناو و فضاهای مجاز وجود 
دارد. باید بپذیریم این کش��ورها ده ها سال است که 
سازنده تجهیزات می باشند، در حالی که ما درعرض 
سی سال گذش��ته صاحب این تجهیزات شده ایم 
و نباید مش��خص گردد که ما چگونه در عرض سی 
سال پیشرفتی معادل صد سال آنها داشته ایم. این 
نقاط قوت باید محفوظ بماند تا در زمان های بحرانی، 
خطری مردم را تهدید نکند و کشور را نجات دهیم. 
اما ما برنامه هایی برای دوس��تان دانشجو و مسوالن 
دریایی کشور جهت بازدید از فضاهای مجاز داریم. 
ای��ن بازدیدها کامال بصورت س��ازمان یافته صورت 

می گیرند.
 طب�ق گفت�ه ش�ما، دانش�جویان می توانن�د 
بازدیدهای علمی از س�ایت های کشتی س�ازی 
شما داشته باشند؛ برای این کار چه مراحلی باید 

طی شود؟
ابت��دا باید ه��دف بازدی��د کامال مش��خص گردد؛ 
همچنین افراد بازدید کننده باید دقیقا معرفی گردند 
تا دسترسی ها طبقه بندی شود؛ پس از بررسی های 
الزم، پاس��خ داده می شود و باید بدانید که ما از این 
بازدیدها استقبال می کنیم، چرا که معتقدیم همین 
دانش��جویان امروز، فردا باید راه م��ا را ادامه و ترقی 

دهند.
 قطعا در اینکه ما در مس�یر پیش�رفت هستیم 
هیچ ش�کی نیس�ت و آنچ�ه بعنوان دس�تاورد 
صنایع دریایی معرفی می ش�ود، قابل مش�اهده 

آمادگی نیروی دریایی برای ارائه پروژه های دانشگاهی در جنوب
گفت وگوی دانشجویان با رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش
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است؛ اما مس�اله باورپذیر بودن این توانمندیها 
برای جامع�ه دریایی و در مرحله بعد خود مردم 
اس�ت؛ آیا برای این مس�اله تدبیری اندیشیده 

شده است؟
تا امروز نیروی دریایی وظایف خود را در زمینه حفظ 
امنیت و آبادانی انجام داده است ولی علیرغم فرموده 
امام جهت ارائه فعالیت ها، هیچکدام از این خدمات تا 
چند سال پیش ارائه نشده بود. اما در چند سال اخیر 
که در این زمینه تالش هایی شده، نیروی دریایی در 
سطح جامعه مطرح شده و مردم با دریا و اهمیتش 
آشنا ش��ده اند. بخشی از این تالش��ها بازدیدهای 
خانواده کارکنان از فضاهای مجاز اس��ت. همچنین 
جهت سهیم شدن نیروی دریایی در مسائل فرهنگی 
مردم، سالهاست که توپ سال نو از ناوشکن جماران 
شلیک می ش��ود. از طرفی برنامه های نوروزی و نیز 
مذهبی از ناوهای نیروی دریایی پخش می شود و در 
سطح عموم انعکاس می یابد. همچنین برای رفع هر 
سوء تفاهم مبنی یر تبلیغاتی بودن این حرکت ها، به 
ده ها خبرنگار داخلی و خارجی مجاز، اجازه حضور 
در زمان شلیک توپ و اژدر از ناوشکن جماران داده 
ش��د. مهم تر از همه اینکه پرتاپ موشک در دریا از 
دید هیچکس پنهان نمی ماند و عالوه بر افراد حاضر، 
ماهواره های کشورهای دیگر و نیز نیروهای دریایی 
خارجی مس��تقر در منطقه، کام��ال این عملیات را 
رصد می کنند. در واقع تست تجهیزات نظامی ما، در 
حضور ناظران ناخواسته بین المللی انجام شده است.  
نیروی دریایی یک نیروی مردمی است. چرا که خود 

این نیرو یک خانواده است.
 با توجه به هدف اصلی این مصاحبه که مشخص 
ک�ردن نحوه تعامل دانش�گاه با نی�روی دریایی 
اس�ت، و پیرو اظه�ار ناراحتی برخی اس�اتید از 
عدم حمایت این س�ازمان از برخ�ی پروژه های 
دانش�گاهی، لطفا علت تعلیق در پاسخگویی و 

بعضا عدم حمایت از پروژها را بیان بفرمایید.
البته به ابن ش��دت هم نیس��ت. همانط��ور که ما 
پروژه هایی با دانش��گاه ها داشته و داریم. همچنین 
بازدیدها نیز بخشی از این حمایت است. باید درنظر 
داشت که کار تحقیقاتی با کار صنعتی متفاوت است 
و توقع ما از دانش��گاه ها، بخش علمی و تحقیقاتی 
پروژه ها است. همچنین روزانه تعداد زیادی از اساتید 
و دانش��جویان، با پروژه ه��ای مختلف به ما مراجعه 
می کنند که در میان آنها موضوعات تکراری زیادی 
به چشم می خورد که طبیعتا نمی توان از تمام آنها 
حمایت کرد وقطعا پروژه های بدیع مورد توجه خاص 
ما خواهد بود. اما مشکل اصلی ما با دانشگاه ها، بخش 
باالسری دانشگاه ها است؛ وظیفه ما حمایت مالی و 
معنوی از دانشگاه ها و دانشجوها است، اما هزینه های 
باالسری دانشگاه ها بسیار باالست و باید این هزینه ها 

کاهش یابد. از طرفی باید تعداد دانشجوها افزایش 
یابد. بنابراین کار ما حمایت از پروژه های غیرتکراری 
و س��اخت یک نمونه اولیه اس��ت و برای پروژه های 
تکراری و تولید صنعتی، سازمان های دیگری فعالیت 

می کنند.
 برخی از پروژه ها در دنیا موضوع تازه ای نیست، 
ام�ا به دلیل محدودیت دسترس�ی، ما مجبور به 

سعی و خطا هستیم و به حمایت احتیاج داریم.
برای چنین پروژه هایی هم کمک خواهیم کرد.

خیلی از قطعات در خارج از کش��ور تولید شده بود 
ولی ورودش به ایران ممنوع ش��ده بود و ما با سعی 
و خطا از پس ساخت آن برآمدیم و بعضا پیش آمد 
که پس از ساخت، ورود آن به کشور آزاد شد. طبق 
فرموده مقام معظم رهبری، اگر ما خودمان قطعات 
را تولید کنیم، دشمن کوتاه خواهد آمد. بنابراین ما 
از تولیدات داخلی حمایت می کنیم. و مطمئن باشید 
تحریم بس��یاری از قطعات پس از تولید در داخل، 

برداشته می شود و این به تجربه ثابت شده است.
  با توجه به کوچک بودن جامعه دریایی کشور 
حداقل در سطح دانشگاهی و عدم تاثیرگذاری 
اعتراضات این جامعه نس�بت ب�ه دیگر صنایع، 
ب�رای حل این مش�کل چه راه حل�ی را در پیش 

گرفته اید؟
بای��د به این نکته توجه کنید که تاس��یس انجمن 
مهندسی دریایی یک قدم مهم بوده است و همین 
که ما پس از س��الیان سال، توانسته ایم چند رشته 
دریایی هرجند با تعداد کم، در دانشگاه های کشور 
داشته باشیم، به این معنی است که این حرکت آغاز 

شده است.

 با مش�کل عدم انگی�زه دانش�جویان دریایی 
بخصوص در بخش کشتی سازی چه باید کرد؟

با توجه به ابنکه دربای شمال بیشتر جنبه تفریحی 
داشته و عمده صنعت کشتی سازی کشور در جنوب 
متمرکز شده است، باید شرایط جوی خطه جنوب 
را در نظر بگیرید و بدانید هر بک از متخصصان این 
رشته که تمایل به کار در این منطقه را داشته باشند، 
قطعا درخواستش��ان بی پاسخ نمی ماند. قطعا توقع 
کار در مرکز کش��ور بعنوان طراح کشتی، در حالی 
که ش��خص با شرایط دریا روبرو نش��ده باشد، بجا 
ناست؛ چرا که شرایط جوی و آشنایی با ویژگی های 
زیست محیطی دریا، در انتخاب جنس و جانمایی و 
طراحی دخیل است. بنابراین توصیه ما به مهندسان 
کشتی سازی این است که چند سال روی دریا و در 
شرایط خاص آن حضور داشته باشند تا بتوانند بعد از 

آن چند سال، طراحی های کاربردی داشته باشند.
هر یک از اساتید، دانشجویان و محققان که حاضر 
باش��ند در جنوب کشور کار کنند، قطعا از طرف ما 
پروژه دریافت خواهند کرد و می توانند از طریق مراکز 

مستقر در جنوب کشور اقدام نمایند.
 ول�ی مکث ه�ای مطالعات�ی و اندوختن تجربه 
برای نیروهای ش�رکت های خصوصی که مجبور 
هستند نقدینگی شان را خودشان تامین کنند، 

امکان پذیر ناست.
نیروی دریایی در تمام دنیا، یک نیروی تکنولوژیک با 
قدرت باالست زیرا تخصص بیشتری دارند. بنابراین 
هیچ تقاضایی در مورد ساخت شناور و دادن امکانات 

به کارفرمایان خصوصی بی جواب نخواهد ماند.
 فرآیند جذب نیروهای خالق در نیروی دریایی 
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به چه صورت است؟
س��تاد کل نیروهای مس��لح طی همکاری با بنیاد 
نخبگان کشور، مجوز اعطای تسهیالت به نخبگان 
زا دارا است، در قالب تسهیالت کسری خدمت از دو 

ماه تا هجده ماه.
 قواع�د این فرآیند، چگونه می تواند به دس�ت 

دانشجویان برسد؟
تمام دستورالعمل ها در بنیاد نخبگان موجود است. 
و وظیفه سازمان استفاده از این نیروهاست. اما دقت 
داشته باشید برای اعمال کسری خدمت باید پروژه ای 
تازه تعریف و اجرا شود. این فرآیند یا از طرف ینباد 
نخبگان اس��ت به این صورت که ابتدا به این بنیاد 
مراجعه کنند و سپس به سازمان معرفی شوند و یا 
به طور مستقیم به سازمان جهاد و خودکفایی نیروی 
دریایی رجوع کنند. البت��ه از طریق بنیاد نخبگان 
روند سریع تر خواهد بود. همچنین نامه ای رسمی از 
طرف انجمن و یا دانشگاه ها تحت عنوان درخواست 
دستورالعمل اجرایی احتساب کسر خدمت سربازی 
در ازای فعالیت تحقیقاتی برای سازمان ارسال گردد تا 
پاسخ داده شود. این خدمت می تواند در دانشگاه هم 
انجام شود، منتها در پروژه های زیر نظر این سازمان. 
زیرا تولید امنیت از طریق علم باید برای دانشگاه ها 
در اولویت قرار گیرد و بعد از آن تولید ثروت و اقتدار 

سیاسی و دیپلماسی دریایی هم بوجود می آید.
 مس�اله طوالنی ش�دن این روند از سوی بنیاد 
نخبگان اس�ت که بعضا موجب خس�ته ش�دن 

دانشجویان و رها کردن موضوع است.
ابن مسائل در همه جای دنیا وجود دارد و توصیه ما 
این است که از روحیه دوران جوانی استفاده کنید و 

مصرانه پیگیر باشید.
 پی�رو صحبته�ای ش�ما در م�ورد رش�ته های 
دریای�ی، الزم ب�ه ذک�ر اس�ت ک�ه در کمیت�ه 
دانش�جویی انجمن حرکتی آغاز ش�ده که البته 
به کمیته های دیگر نیز منتقل شده، و آن تغییر 

و اصالح س�یالبس ها و طرحهای درسی است. از 
ش�ما بعنوان یک نهاد صاحب نظر و نفوذ، تقاضا 
داریم نظرات کارشناس�ی خود را در این زمینه 

ارائه بفرمایید.
بای��د رش��ته هایی همچ��ون دیپلماس��ی دریایی، 
کارشناسی ارشد سونار و کارشناسی ازشد رادار در 

دانشگاه ها راه اندازی شود.
 لطف�ا چالش ها و مس�ائل م�ورد نیاز خ�ود را 
برای اطالع اف�راد عالقمند به هم�کاری، اعالم 

می فرمایید؟
ما هیچ نیازی را مستقیما اعالم نمی کنیم و به طور 
غیرمستقیم آنها را به پروژه های کوچک تر تقسیم 

می کنیم تا نیازهایمان برآورده شوند.
یک��ی از چالش ه��ای م��ورد عالق��ه م��ا بح��ث 
سنسورهای جدید است برای تشخیص میدان های 

الکترومغناطیس، رادار، سونار و غیره
دیگری اس��تفاده جدی��د و بهینه از سنس��ورهای 

موجود
کارکردن دستگاه ها در هر شرایطی اعم از شرایط بد 

محیطی، آب و هوایی، سنسوری
مصون بودن در هر شرایطی و مخفی ماندن

این ها اولویت های ماست و ما روی همه این موضوعات 
کار می کنیم.

 با توجه به لغو ورود خانم ها در مقطع کارشناسی 
رشته کشتی سازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در مورد حضور خانم ها در این صنعت چه برنامه 

شفافی وجود دارد؟ 
ما هیچ تبعیض جنسیتی ای در ارتش نداریم. طبق 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری در روز زن، استفاده 
از ظرفیت های انسان ها با توجه به ویژگی هایی که 
خداوند در وجودش��ان به ودیعه گذاشته است برای 
ما مهم است. بنابراین ما هرگز خانمی را به کارگری 
س��اختمانی نمی گماریم. در صنعت کشتی سازی 
با توجه به ش��رایط خاص جوی، بسیاری از مسائل 

قابل رعایت کردن نیست. طبیعت خانم ها برای کار 
در صنعت کشتی سازی سازگار نیست؛ مگر بعنوان 
طراح.  طراحان بس��یاری از ش��رکت هایی که با ما 
همکاری می کنند، خانم هستند. حتی طراح سکان 
ناوش��کن جماران یک خانم بوده است. بنابراین، از 
حضور خانم ها تنها در جایی که با شخصیت خانم ها 

منافات دارد، جلوگیری می شود.
 پس چرا جذب دانش�جوی خانم از طرف ارتش 

صورت نمی گیرد؟
بنا به مالحظاتی حتی پی��ش از انقالب هم جذب 

خانم ها در دانشگاه های ارتش ممنوع بوده است.
 نحوه تعامل با دانش�گاه دریایی نوشهر چگونه 

است؟
این دانشگاه در س��ال 1359 بنا به ضرورت تربیت 
افسر و درجه دار و کارمند در داخل کشور، تاسیس 
گردی��د. با توجه به خ��وش آب و هوا بودن منطقه 
شمال، شهرهای نوشهر و انزلی و رشت برای ایجاد 
مراکز آموزشی انتخاب گردید و این مراکز هم عرضی 
هستند و هم طولی. به این معنا که عالوه بر مقاطع 
تحصیلی مختلف تا کارشناسی ارش��د، دوره هایی 

آموزشی را نیز در حین تحصیل برگزار می نمایند.
دانشگاه نوشهر در رشته های مختلف دریایی از جمله 
مخابرات دریایی، الکترونیک دریایی، کشتی سازی، 
مدیریت و مهندس��ی عرش��ه و ناوبری، دانش��جو 
می پذیرد. دانشگاه نوشهر از بعد آزمایشگاهی یکی 
از مجهزترین دانش��گاه های کش��ور است. و یکی از 
گله های نیروی دریایی از اساتید و دانشجویان دریایی 
کشور این است که با این دانشگاه همکاری مناسبی 

ندارند.
 از طرف این دانشگاه تشویق و استقبال و حتی 
اطالع رسانی صورت نگرفته است. به طوز مثال 
س�ایت این دانش�گاه به روز نبوده و نمی توان از 

آن استفاده نمود.
ش��ما می توانید از این دانشگاه بازدید انجام دهید و 
این حق ش��ما بعنوان جوانان این مملکت است. ما 
برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ایام عید 
بازدیدی ازیکی از بزرگترین ناوها برگزار نمودیم. که 
حتی طی این سفر دانشجویان از زیردریایی و بخش 

هوادار ما نیز بازدید کردند.
 کسانی که عالقه دارند در نبروی دریایی خدمت 
سزبازی خود را بگذرانند باید چه مراحلی را طی 

کنند؟
تنها باید در دفاتر پلیس یه اضافه ده ثبت نام کنند.

 و کالم آخر؟
مژده این که کار دریا رو به پبش��رفت است و مردم 
ما در حال ش��ناختن دریا هستند. خداوند مواهب 
بسیاری در دریا برای ما نهاده است که هنوز خیلی 

ناشناخته مانده و باید از آنها استفاده شود.
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دومین اج��الس وزرای حمل و نقل کش��ورهای 
حاشیه دریای خزر با توافقاتی در خصوص افزایش 
جابجایی مسافر از مسیر دریا و رشد میزان حمل و 
نقل کاال و ترانزیت 20 مردادماه به کار خود پایان 
داد. فرمانداری آس��تاراخان روس��یه در گزارشی 
ضمن اعالم پایان نشس��ت دو روزه وزرای حمل 
و نقل کشورهای ساحلی خزر، امضا توافقنامه راه 
اندازی پروژه های حمل و نقلی و ترانزیتی جدید 
و همچنین افزایش میزان مسافرت های دریایی در 
حوزه خزر را از جمله دس��تاوردهای این نشست 
دانس��ت. آخرین هماهنگی ها پیرامون چهارمین 
اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که 
قرار اس��ت سپتامبر در آستاراخان برگزار شود، از 
دیگر موضوعات مورد بحث وزرای حمل و نقل 5 

کشور شرکت کننده بود.
بنابراین گ��زارش، طرف ایرانی در این نشس��ت، 
ضمن اش��اره بر ضرورت مدرن سازی شبکه های 
حمل و نقلی و ترانزیتی، بر اهمیت رش��د میزان 
صادرات و واردات کاال میان کشورهای ساحلی از 

طریق دریا تاکید کرد.
ب��ه گفت��ه مقامات ایران��ی ش��رکت کننده، امضا 
موافقتنامه ه��ای ترانزی��ت کاال از طری��ق خاک 
کشورهای س��احلی دریای خزر، وضع تسهیالت 
در ص��دور وی��زا و ایجاد س��ایر تهس��یالت برای 
دس��ت اندکاران صنعت حمل و نق��ل و ترانزیت 
جاده ای و دریایی میان کشورهای ساحلی دریای 
خ��زر از جمل��ه مهمتری��ن برنامه ه��ای این دور 
مذاکرات و نشست سران کشورهای ساحلی خزر 
بوده و خواهد بود. ایران، ترکمنستان، آذربایجان، 
قزاقستان و روس��یه از جمله کشورهای ساحلی 
دریای خزر هس��تند که در زمینه حمل و نقل و 
ترانزیت ج��اده ای و دریایی تعامالت فعالی دارند 
که قرار اس��ت با راه اندازی خط آهن س��ه جانبه 
ایران–ترکمنستان-قزاقس��تان فصل جدیدی در 

این زمینه ایجاد شود.

خرید کشتی مسافری برای خزر 
در پ��ی ای��ن اج��الس، مدی��رکل وقت بن��ادر و 

دریانوردی گیالن از ورود چند شرکت برای خرید 
کشتی گردشگری دریایی برای فعالیت در دریای 
خزر خبر داد و گفت: س��ازمان بن��ادر برای ارائه 
تسهیالت خرید این شناورها از محل طرح وجوه 

اداره شده آمادگی دارد.
فرهاد منتصر کوهس��اری گفت: س��ازمان بنادر 
با خرید این ش��ناورها از خارج مش��کلی ندارد و 
حتی به دلیل آنکه باید سریع تر خطوط مسافری 
راه اندازی شود، ورود آنها از سفارش به سازندگان 

داخلی بهتر است.
وی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت های تفریحی 
و مس��افری در بندر انزلی توضی��ح داد: در حال 
حاضر، اس��کله تفریحی و گردشگری و ترمینال 
مسافری این بندرگاه با بیش از 10 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری آماده بهره برداری شده است.
مدیرکل پیشین بنادر و دریانوردی گیالن با بیان 
اینکه »تنها نیاز ما برای فعال شدن در حمل ونقل 
مس��افر در دریای خزر خرید کشتی است«، ابراز 
امی��دواری کرد که ب��ا نهایی ش��دن مذاکرات با 

افزایش سفرهای دریایی در خزر
در سمینار معرفی فرصت های جدید پایانه های کانتینری بندر شهید رجایی مطرح شد:

حمل و نقل دریایی



متقاضیان بخش خصوصی، این خطوط سریع تر 
راه اندازی شوند.

وی با بی��ان اینکه »متقاضیان می توانند وضعیت 
بازار را در س��ه محور مطالعه کنند«، توضیح داد: 
محور اول س��فرهای ساحلی درون استان گیالن، 
محور دوم از بندر انزلی به استان های مازندران و 
گلستان و سومین محور بین کشورهای ساحلی 

دریای خزر است.
منتصر کوهس��اری افزود: هر یک از این محورها 
بر اس��اس نوع و ظرفیت ش��ناورها دارای توجیه 
است؛ اما در ابتدای کار و بویژه در مسیر انزلی به 
باکو می توان ش��ناورهایی با ظرفیت 100 تا 150 

صندلی را به کار گرفت.
وی که در اجالس هفته گذشته وزرای حمل و نقل 
پنج کشور ساحلی دریای خزر در بندر آستاراخان 
روسیه حضور داشته، گفت: یکی از محورهای این 
اجالس، تأکید بر توسعه گردشگری و حمل ونقل 

مسافری در دریای خزر بود.
ای��ن مقام بندری با اع��الم اینکه »در حال حاضر 
هیچ یک از کشورهای ساحلی دریای خزر کشتی 
مس��افری ندارند«، افزود: برای فعال شدن در این 
بخش، همه کش��ورها نیازمند گسترش فرهنگ 
دریایی و فراهم کردن زیرساخت ها و تأمین شناور 

هستند. وی در مورد وضعیت کشتی میرزاکوچک 
خان که پیش از این در بخش گردشگری دریای 
خزر فعالیت داشت، نیز گفت: این کشتی به دلیل 
اینکه تعمیرات زیرآبی آن انجام نشده بود؛ امکان 
فعالیت نداشت. اما اخیرا در یارد صدرای نکا تعمیر 
ش��ده که در ص��ورت اخذ گواهینامه ه��ای الزم، 
می تواند در حوزه گردش��گری و مسافری دریایی 

فعالیت کند.
مدیرکل وقت بنادر و دریانوردی گیالن همچنین 
با اشاره به موج س��فرهای تفریحی در تعطیالت 
به اس��تان های شمالی کشور، تأکید کرد: در حال 
حاضر، ترافیک در جاده های س��احلی روان است؛ 
ام��ا با ادامه این رون��د و در آینده نزدیک می توان 
برای تردد مناسب و ایمن از شناورهای تندرو برای 

جابجایی مسافران استفاده کرد.

  لزوم تقویت کشتیرانی در خزر 
این زمین��ه، مدیرعامل  در 
یک شرکت کشتیرانی فعال 
در دریای خزر معتقد است 
برای  الزم  زیرس��اخت های 
و  پایان��ی  بیانی��ه  تحق��ق 
مصوبات اجالس اخیر وزرای 

حمل ونقل کش��ورهای س��احلی ای��ن دریا باید 
تقوی��ت ش��ود. مدیرعام��ل ش��رکت حمل ونقل 
بین المللی و کش��تیرانی س��یناصدر که به همراه 
هیأت ایرانی در اجالس اخیر وزرای حمل و نقل 
کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت کرده بود، 
دراین باره ب��ه خبرنگار مارین نی��وز توضیح داد: 
اجالس خیلی خوبی بود. موضوعات کارشناس��ی 
در آن مطرح ش��د و با اصالحات و بررس��ی های 
ف��راوان، به بیانیه پایانی منجر ش��د. س��یدناصر 
باغبانی با بیان اینکه »مطالب و تصمیم گیری های 
این اجالس همچون سایر نشست ها بسیار خوب 
بود«، افزود: مش��کل، اجرایی شدن این مصوبات 
اس��ت و دلی��ل ای��ن امر ه��م، به کاف��ی نبودن 

زیرساخت ها برمی گردد.
وی تصری��ح کرد: بعنوان نمون��ه موضوع کریدور 
ش��مال و جنوب و ضرورت اس��تراتژیک و منافع 
اقتصادی آن سال هاست هم از سوی ایران و هم از 
سوی کشورهای آسیای میانه مطرح می شود؛ اما 

در عمل شاهد اتفاق خاصی نبوده ایم.
باغبانی با بیان اینکه »در قالب کریدور ش��مال- 
جنوب کانتینرها از مس��یری کوتاه تر و با هزینه 
پایین تر نسبت به مسیرهای رقیب از بندرعباس 
تا انزلی منتقل می شوند«، افزود: با این حال، هنوز 
مسایلی نظیر مکانیزم بازگشت کانتینرهای خالی 

از بنادری چون آستراخان بالتکلیف مانده است.
وی با بیان اینک��ه »در این اجالس بحث چندان 
جدی در مورد گردش��گری و س��فرهای دریایی 
در خزر صورت نگرف��ت«، گفت: با این حال، این 

موضوع در بیانیه پایانی مورد توجه قرار گرفت.
باغبانی با تأکید بر اینکه »توس��عه حمل و نقل 
دریایی مس��افر نیازمند س��رمایه گذاری و ورود 
بخ��ش خصوصی اس��ت«، ی��ادآور ش��د: بخش 
خصوص��ی هم برای فعالی��ت در این بخش باید 
چراغ س��بزهایی دریافت کند و حاش��یه امنیت 
کامل برای فعالیت آن فراهم شود. این کشتیران 
با اشاره به اینکه »زیرساخت های مناسبی نظیر 
اس��کله، بندر و ترمینال مسافری در بنادر ایران 
وج��ود دارد«، گف��ت: حلقه مفق��وده، فرهنگ 

دریایی است. 
وی تصریح کرد: تا وقتی این نگاه بین مردم بوجود 
نیاید که س��فر با کش��تی نیز همچ��ون هواپیما، 
ترن و اتوبوس قابل انجام و با لذت بیش��تری نیز 
همراه اس��ت؛ س��فرهای دریایی بویژه در دریای 
خزر رونق نخواهد گرفت. مدیرعامل س��یناصدر 
با اش��اره به هزینه باالی خرید و س��اخت کشتی 
مس��افربری برای فعالی��ت در دریای خزر درعین 
حال سرمایه گذاری در این بخش را مثبت خواند 

تقدیر از 10 سال تالش کوهساری در بنادر گیالن
طی مراسمی با حضور معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی و مسؤوالن استان 
گیالن، سید علی نعیمی بعنوان مدیرکل جدید بنادرو دریانوردی استان گیالن معرفی و از زحمات بیش 
از یک دهه فرهاد منتصر کوهساری تقدیر بعمل آمد. در این مراسم ابتدا فرهاد منتصر کوهساری ضمن 
بیان تاریخچه ای از عملکرد بندرانزلی به بیان عملکرد خود در دوران مدیریت خود پرداخت و افزود: در 
هر سازمانی ابتدا باید به منابع انسانی توجه کرد و در سایه توجه به منابع انسانی از دیگر منابع از جمله 
مالی نیز باید استفاده کرد. وی افزود: منابع مالی همیشه بوده و هست، اما باید تفکر درست برای اجرای 
برنامه ها و رسیدن به هدف داشت و بنده در طول مدیریتم سعی کردم از همه تفکرات و استعدادهای 
منابع انسانی به درستی استفاده کنم تا بتوانیم در راستای اهداف سازمان بنادر و دریانوردی بندرانزلی را 
به جایگاه اصلی اش برسانیم. کوهساری افزود: بندرانزلی قبال یک بندر سنتی بود؛ اما امروز شما شاهد یک 
بندر سیستمی و مجهز هستیم و بنده و همکارانم توانستیم با تفکر و داشتن برنامه بندرانزلی را بعنوان 
یک بندر استاندارد معرفی کنیم. وی بیان کرد: حوضچه بندرانزلی یک حوضچه ای امن نبود و در زمان 
توفان مجبور می شدیم تا کشتی ها را تا پاسی از شب از اسکله ها جداکرده و به دریا ببریم و بالردها در 
اسکله ها از جا کنده می شدند، اما امروزه با احداث موج شکن های جدید حوضچه بندرانزلی تبدیل به یک 
حوضچه امن شده که حتی می توانیم کشتی بدون طناب به اسکله ببندیم که این فعالیت ها در تاریخ 
بندرانزلی بی نظیر بوده است و این در سایه تالش همه همکاران بنده بوده است. کوهساری سپس به 
کاهش سرویس تایم کشتی ها از 5.2 روز به 1.2 روز، افزایش حوضچه از 40 هکتار به 120 هکتار و ایجاد 
پناهگاه امن برای کشتی ها، افزایش 30 هکتار محوطه های بندری به 120 هکتار ساختار انبارهای مسقف 
جدید، خرید اراضی از سازمان های مختلف، 52 هکتار استحصال از دریا اشاره کرد و افزود: اسکله های 
موجود برای پهلودهی کشتی های 5 تا 6 هزارتنی است اما با ساخت اسکله های جدید کشتی تجاری 12 
هزار تنی و سوختی 20 هزار تنی می توانند در بندرانزلی پهلو بگیرند و این نمونه ای از عملکرد این اداره 
کل در زمان مدیریت بنده است و کسانی که اطالعات بندری و دریایی دارند می توانند دریابند که چه 

اقدامات بزرگی در بندرانزلی اتفاق افتاده است.
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و گفت: توریسم دریایی می تواند اقتصاد منطقه و 
کشورهای ساحلی را متحول کند.

پشت پرده های امنیتی مشکالت گردشگری در 
دریای خزر 

 مدیرعامل شرکت خدمات 
دریایی امواج براق نیز گفت: 
ش��ناور  ش��رکت  ای��ن 
گردش��گری مهت��اب را در 
انزلی ثبت کرده و در صورت 
فراهم شدن شرایط، می تواند 
با ظرفیت 40 نفر نسبت به حمل مسافر در تاالب 
انزلی فعالیت کند. کاپیتان مالک علیمحمدی در 
گفت وگو ب��ا مارین نیوز با اس��تقبال از اظهارات 
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن درباره فعالیت 
کش��تی های گردشگری و مس��افربری در دریای 
خزر افزود: ایش��ان بعنوان مسؤول اسکله، فردی 
بس��یار فعال و مناسب است؛ اما واقعیت آن است 
ک��ه در آن منطقه حاکمیتی وج��ود ندارد. وی با 
طرح این پرسش که »بر سر کشتی میرزاکوچک 
خان چه آوردند؟«، یادآور ش��د: حدود س��ه سال 
قبل، ما هم شناور تفریحی و گردشگری مهتاب را 
با س��رمایه گذاری یک میلی��ارد تومانی در تاالب 
انزلی فعال کردیم؛ اما عده ای به مس��افران سنگ 
پرتاب می کردند و نیروی انتظامی هم عمال کاری 
در برابر آنها صورت نداد. این فعال صنعت دریایی 
کش��ور با تأکید بر اینکه »پشت پرده هایی وجود 
دارد که مانع از فعالیت گردشگری و مسافری در 
دریای خزر و تاالب انزلی می شود«، گفت: عواملی 
امنیت کار و فعالی��ت دریایی را در این منطقه از 
بی��ن می برن��د و همانطور که دیدیم نه کش��تی 

میرزاکوچک خان و نه شناورهای کوچکتری نظیر 
مهتاب نتوانس��تند در این منطقه فعالیت کنند و 

سرمایه گذاران را فراری دادند.
علیمحمدی با بیان اینکه »فعالیت شناور مهتاب 
در ت��االب انزلی در جلس��ه ای با حض��ور معاون 
وقت اس��تاندار گیالن و 14 مدیرکل در سازمان 
گردشگری تصویب ش��ده بود«، افزود: این شناور 
کام��ال ایمن بوده و زیر نظر مؤسس��ات رده بندی 

ایرانیان و آسیا ساخته شده است.
وی ب��ا بیان اینکه »دو تعاون��ی قایقداران منطقه 
در براب��ر فعالی��ت ش��ناورهای غیرمحلی و ایمن 
کارش��کنی می کنند«، تصریح کرد: این در حالی 
اس��ت که شناورهای این تعاونی ها، صرفا تعدادی 
قای��ق موت��وری تندرو اس��ت که برای اس��تفاده 

خانواده ها و افراد سالمند مناسب نیست.
عضو سابق هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی 
ایران افزود: اسکله شیالت که قرار بود محل پهلودهی 
ش��ناورهای گردشگری شود، به محل تجمع افراد 
معتاد و انبار ش��ناورهای مرده و اوراق تبدیل شده 
اس��ت. وی همچنین با انتقاد از روند ساخت کنار 
گذر انزلی گفت: این کنارگذر به صورتی است که 
دو تا سه متر ارتفاع دارد و به علت فاصله کم بین 
شمع های آن، عبور شناورها هم از زیر و هم از بین 
شمع ها دشوار است و عالوه بر این، می تواند تاالب 
را به محل تجمع زباله ها تبدیل کند. علیمحمدی با 
هشدار درباره اینکه »تاالب انزلی با آلودگی و وضعیت 
موجود در حال مرگ است«، تصریح کرد: متأسفانه، 
برخی مسؤوالن و مردم هم از تاالب انزلی که محل 
زیست و زندگی است؛ بعنوان مرداب یاد می کنند 
و واقعا هم دارن��د آن را می میرانند. وی با انتقاد از 
الیروبی نشدن تاالب انزلی گفت: این در حالی است 

که در قدیم، بار کشتی های بزرگی که از آستاراخان 
به بندر انزلی می آم��د؛ از تاالب و آبراه های داخلی 
انزلی با شناورهای کوچک به آبکنار، صومعه  سرا و 
حتی بازار رشت حمل می شد. مدیرعامل شرکت 
خدمات دریایی امواج براق با تأکد بر اینکه »مشکل 
مسافرت های دریایی در خزر با خرید شناور از خارج 
حل نمی شود«، تأکید کرد: در این زمینه، باید ابتدا 
زیرس��اخت های اجتماعی و امنیتی را فراهم کرد؛ 
در غیر اینصورت، نه تنها سرمایه گذاران خصوصی 
و ش��رکت های کوچک بلکه حت��ی مجموعه های 
بزرگی مانند کشتیرانی جمهوری اسالمی هم قادر 
به فعالی��ت در آنجا نخواهند بود؛ چنانکه در مورد 

کشتی میرزاکوچک خان تجربه شد.

ماجرای شناوری که از دریا به تهران برگشت! 
 مدیرعامل ش��رکت صنعت 
دریایی فناوران سیراف هم در 
این باره گفت: این شرکت در 
حال حاضر شناور مینا 110 
را با ظرفیت مناس��ب جهت 
حم��ل مس��افر در آب های 
سرزمینی خزر آماده تحویل دارد. حسن ابراهیم پور 
ضیایی این مطلب را در پی اظهارات اخیر مدیرکل 
وق��ت بنادر و دریان��وردی گیالن در م��ورد نیاز به 
شناورهای مسافربری در دریای خزر عنوان کرد که 
گفته بود به دلیل فوریت این نیاز، بهتر است شناورها 
از خارج خریداری ش��ود. ضیایی در پاس��خ به این 
اظهارات توضیح داد: ش��ناور مین��ا 110 با ظرفیت 
حمل 28 مسافر در حالت کافی شاپ و 38 مسافر 
در حالت عادی، اکنون در محل کارخانه سیراف در 
تهران موجود اس��ت و حداکثر ظرف مدت یک ماه 
آماده بهره برداری متقاضی��ان خواهد بود. به گفته 
مدیرعامل شرکت سیراف، گواهینامه های این شناور 
مسافری از مؤسسات رده بندی ایرانیان و آسیا اخذ و 
از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن ثبت شده 
است. ضیایی با اشاره به ساخت این شناور در سال 
90 افزود: در همان سال، این شناور مسافربری ابتدا 
در منطقه چمخاله و سپس بندر انزلی آب اندازی شد 
و انتقال مسافر را آغاز کرد؛ اما برخی عوامل در آنجا 
آنقدر نارضایتی و مشکل ایجاد کردند که در کمتر از 

شش ماه مجبور به ترک منطقه شدیم.
وی با بیان اینکه »از آن زمان این ش��ناور در محل 
کارخانه س��یراف در تهران مستقر است«، افزود: از 
آنجا که ش��ناور در این مدت آب نبوده، کامال سالم 
و در حد نو اس��ت و در صورت فراهم بودن شرایط، 
آمادگی بازگشت به منطقه و انتقال مسافر و یا فروش 

آن به متقاضیان را داریم.

پهلودهی بدون نوبت ناوگان کشتیرانی دریای خزر در بندر اکتائو
مدیرعامل کش��تیرانی دریای خزر گفت: در پی رایزنی کشتیرانی دریای خزر با مسؤوالن بندری اکتائو 
امکان پهلودهی بدون نوبت ناوگان کشتیرانی دریای خزر در این بندر میسر شد. علی اکبر غنجی گفت: با 
مذاکرات فراوان و توافق این شرکت با مسؤوالن بندر اکتائو و وزارت راه قزاقستان از این پس کشتی های 
حامل محموله فسادپذیر ناوگان کشتیرانی دریای خزر می توانند بدون نوبت و به صورت هفتگی در بندر 
اکتائو پهلو بگیرند. وی هدف از این اقدام را جلوگیری از فساد محموله ها و مواد غذایی صادراتی ایران به بندر 
اکتائو در پی معطلی کشتی های ناوگان این شرکت در بندر مذکور عنوان کرد. غنجی با بیان اینکه »این 
اقدام در پی تالش و رایزنی های مکرر کشتیرانی دریای خزر با مسؤوالن بندری اکتائو فراهم شده است«، 
افزود: با توجه به مکاتبات عدیده قبلی و مذاکرات فراوان با مسؤوالن بندر اکتائو و وزارت راه قزاقستان و 
پایان مهلت دو ماهه طبق درخواست طرف قزاقی به منظور بررسی موضوع، نهایتا این تصمیم در کارگروه 
حمل و نقل دریایی سیزدهمین اجالس ایران و قزاقستان متشکل از کشتیرانی دریای خزر، بندر بازرگانی 
اکتائو، سازمان بنادر و دریانوردی ایران و شرکت کشتیرانی قزاقستان، مشکالت ناوگان های دو کشور در 
بنادر ایران و قزاقستان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و و پس از ساعت ها مذاکره و رایزنی، اداره بندری 
اکتائو موافقت کرد محموالت صادراتی فسادپذیر کشتی های ناوگان این شرکت بدون نوبت در بندر اکتائو 

پهلودهی شده و به موقع تخلیه شوند.
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رییس اداره صنایع ریلی، دریایی و راهس��ازی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می��زان ظرفیت های تولید 

ساالنه انواع شناور در داخل کشور را اعالم کرد.
مهران کیانپور در میزگ��رد »ظرفیت های دریا برای 
توس��عه اقتصادی کش��ور« که در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برگزار شد؛ گفت: در صورت 
فراهم بودن بس��ترهای الزم و تأمین به موقع منابع 
مالی، توانمندی تولید ساالنه انواع شناور به شرح زیر 

وجود دارد:
 ش�ناورهای باری کوچک و متوس�ط )200 تا 2000 

تن(: حدود 200 فروند
 شناورهای صیادی و خدماتی: حدود 100 فروند

ش�ناورهای بزرگ )10000 ت�ا 70000 ت�ن(: حدود 4 
فروند

 شناورهای بزرگ )70000 تا 1500000 تن(: 1 فروند
وی افزود: ظرفیت تعمیر س��االنه حدود 500 فروند 

انواع شناور در داخل وجود دارد.
وی همچنی��ن در مورد ظرفیت های تولید داخل در 
حوزه صنایع فراس��احل )س��اخت دکل های حفاری 
دریایی( گفت: در صورت فراهم بودن بسترهای الزم و 
تأمین به موقع منابع مالی، توانمندی ساخت و تحویل 
حداقل 21 دستگاه دکل حفاری دریایی طی حدود 

30 ماه در داخل کشور وجود دارد.
این مقام مسؤول درباره ظرفیت مجموعه های بزرگ 

کشتی سازی کشور نیز گفت: ظرفیت اسمی مجتمع 
کشتی س��ازی و صنایع فراس��احل ایران )ایزوایکو( 
63000 تن ساخت انواع شناور و تعمیر 228 فروند 

در سال است.
وی ساخت کشتی های اقیانوس پیمای کانتینربر ایران 
اراک و ایران شهرکرد با ظرفیت TEU 2200 کانتینر، 
س��اخت جکت های فازهای مختلف پارس جنوبی، 
ساخت تانکربارج سوخت رسان 15000 تنی و ساخت 
النچ بارج 10000 تنی را از مهمترین پروژه های انجام 

شده در ایزوایکو ذکر کرد.
کیانپور ظرفیت اسمی شرکت صنعتی دریایی ایران 
)صدرا( را 110 هزار تن س��اخت و تعمیر انواع شناور 
و سکو اعالم کرد و گفت: ساخت یک فروند نفتکش 
113 هزار تنی، س��اخت سکوی حفاری نیمه شناور 
امیرکبیر، ساخت دکل حفاری خودباالبر ایران خزر و 
ساخت سکوهای فازهای مختلف پارس جنوبی توسط 

این شرکت انجام گرفته است.
وی ظرفیت اسمی شرکت صنایع فراساحل )صف( را 
نیز 35000 تن س��اخت انواع سازه و سکو و 25000 
تن شاخت شناورهای خدماتی و پشتیبانی ذکر کرد 
و افزود: طراحی پایه دکل حفاری دریایی )جک آپ( 
و ساخت شناور لوله و کابل گذار توسط این مجموعه 

صنعت دریایی انجام شده است.
رییس اداره صنایع ریلی، دریایی و راهس��ازی وزارت 

صنع��ت، مع��دن و تج��ارت درباره برنامه ه��ای این 
وزارتخانه در حوزه صنایع دریایی، از تدوین استراتژی 
10 ساله صنایع دریایی کشور و پیگیری اجرای قانون 
توس��عه و حمایت از صنایع دریایی خبر داد. کیانپور 
گف��ت: همچنین برای اجرایی ش��دن مصوبه هیأت 
دولت در سال 91 مبنی بر ساخت 16 دستگاه دکل 
حفاری دریایی در داخل که باید توسط کنسرسیومی 
به رهبری س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو( اجرا ش��ود، مکاتبه ای با وزیر محترم نفت در 
اواخر مردادماه امسال صورت گرفته و پیگیری ها ادامه 

دارد.
به گفته وی، منابع ساخت این دستگاه های حفاری 
25 درصد به صورت پیش پرداخت از س��وی شرکت 
ملی نفت ایران )از محل قراردادهای خدمات حفاری با 
شرکت های حفاری تحت قرارداد خویش( و 75 درصد 

الباقی از محل صندوق توسعه ملی باید تأمین شود.

دریایی هـا فرصـت برنامـه ششـم را غنیمـت 
بشمارند 

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران 
گفت: برنامه ششم توسعه فرصت مناسبی برای طرح 
و تصویب موض��وع دریا و صنایع دریایی در اس��ناد 

باالدستی است.
علی اصغر مجاهدی افزود: در حال حاضر که سند جامع 

ظرفیت های تولید ساالنه انواع شناور در داخل اعالم شد
از سوی رییس اداره صنایع ریلی، دریایی و راهسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت
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توسعه دریایی در کشور وجود ندارد؛ باید از ظرفیت 
تصویب برنامه ششم توسعه استفاده کرد و این فرصت 
را غنیمت شمرد. وی از ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری خواست تا قبل از آنکه برنامه ششم تدوین 
شود؛ اقدامات الزم صورت گیرد تا بخش ویژه ای برای 
صنعت دریایی دیده شود. مجاهدی تصریح کرد: اگر 
سند جامع صنایع دریایی طوری تدوین شود که همه 

بخش ها را در برگیرد؛ می تواند راهگشا باشد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در 
ادامه به سهم اندک سواحل در جذب جمعیت کشور 
اشاره کرد و توضیح داد: مجموع جمعیت استان های 
س��احلی 22 درصد جمعیت کشور را دربرمی گیرد؛ 
در حالیکه در سطح دنیا 53 درصد جمعیت در نوار 
200 کیلومتری ساحلی زندگی می کنند. وی با بیان 
اینکه »از 15 شهر پرجمعیت دنیا 11 شهر ساحلی 
هس��تند«، تصریح کرد: این در حالی است که حتی 
یک ش��هر ساحلی در بین 15 شهر پرجمعیت ایران 

قرار ندارد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در 
بخشی دیگر از اظهارات خود، موقعیت شیالتی ایران 
در سطح منطقه را مناسب خواند و توضیح داد: میزان 
بهره برداری ما از ذخایر ش��یالتی در آب های جنوب 
کش��ور از مجموع برداش��ت کل کشورهای ساحلی 

خلیج فارس و دریای عمان بیشتر است.
وی افزود: در دریای خزر نیز تا قبل از ممنوعیت صید 
ماهی��ان خاویاری در س��ال 2010، ایران 50 درصد 

سهمیه صادرات آبزیان را در اختیار داشت. 

انتشار اطلس کشتی های ساخت ایران 
دبیر ستاد توسعه  فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
از برنامه تهیه اطلس کشتی های ساخته شده در کشور 

توسط این ستاد خبر داد.
دکتر محمدس��عید س��یف ب��ا بیان اینک��ه »ایجاد 
ستادهای راهبردی توسعه فناوری به 12 سال پیش 
برمی گردد«، گفت: اولین ستاد توسعه فناوری که در 
کش��ور راه اندازی شد س��تاد توسعه فناوری نانو بود 
و پس از آن نیز با توجه به موضوعات فرابخش��ی در 
کش��ور تعداد ستادها به تدریج افزایش یافت و اوایل 
سال جاری نیز ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش 

بنیان دریایی نیز شکل گرفت.
وی سه کارگروه ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش 
بنیان دریایی را شامل برنامه ریزی و مطالعات، توسعه 
فناوری و اطالع رس��انی و ترویج عنوان کرد و گفت: 
این س��تاد نیز همانند سایر س��تادها به دنبال علم 
و فعالیت هایی اس��ت که به س��مت تجاری س��ازی 
سوق یابد. سیف از جمله فعالیت های صورت گرفته 

توسط این ستاد را توسعه دانش فنی قفس ماهی ها با 
همکاری سازمان شیالت عنوان کرد و گفت: همچنین 
تهیه ضوابط ش��رکت های دانش بنیان دریایی نیز از 
دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این ستاد به شمار 
می رود. وی کمبود دانش آموختگان در حوزه دریایی 
از جمله مشکالت موجود در این بخش دانست و گفت: 
بر این اساس ستاد از پایان نامه های تمام دانشجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری حمایت می کند.
سیف با اش��اره به هشت برابر شدن کل اقتصاد دنیا 
طی 50 سال اخیر تصریح کرد: این در حالی است که 
تجارت جهانی 16 برابر شده است و در این راستا یکی 
دیگر از موضوعات قابل توجه موضوع تجارت دریایی 
و بنادر است که باید در جهت رشد آن حرکت کنیم. 
وی تصریح کرد: کش��تیرانی نفت کشور 16 میلیون 
تن ظرفیت دارد و دارای جایگاه دوم در دنیا است؛ اما 
هنوز در بحث تعمیرات کشتی های خود نیز با مشکل 
مواجه هس��تیم. به گفته سیف، ایران در حال حاضر 
نیازمند حداقل 160 فروند کشتی بزرگ اقیانوس پیما 

است.

موج شکن های جنوب زمین فوتبال شد! 
معاون توس��عه، مدیری��ت و منابع س��ازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: همانطور که رییس جمهور محترم 
از خروج اقتصاد کشور از دوران رکود خبر داده اند، ما 

نشانه های این امر را در بنادر کشور می بینیم.
هادی حق ش��ناس اعالم کرد: در پنج ماه نخست سال 
جاری شاهد افزایش 10 درصدی تخلیه و بارگیری کاال 
در بن��ادر و افزایش 12 درصدی واردات و ورود کانتینر 
بوده ای��م که این امر، تأثیرات مثبت خود را بر عملیات 
کشتیرانی و ساخت کشتی خواهد گذاشت. وی با اشاره 
به ارائه تسهیالت به متقاضیان ساخت کشتی در داخل 
از محل طرح وجوه اداره ش��ده، گفت: س��ازمان بنادر 
با پرداخت یارانه، تس��هیالت با سود صفر درصد برای 
ساخت ش��ناورهای مسافری پرداخت می کند که این 
امر، بهترین حمایت از صنعت کشتی سازی است. معاون 
سازمان بنادر و دریانوردی همچنین اعالم کرد: امسال 
برای نخس��تین بار، در بودجه کش��ور تصویب شد که 

سازمان بنادر سرمایه گذاری در بنادر را تضمین کند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس هفتم با 
بیان اینکه »اگر نمایندگان مجلس اطالعات درستی 
دریافت کنند، تصمیمات درستی می گیرند«، توضیح 
داد: بعنوان مثال، 70 تا 80 بندر کوچک و موج شکن 
طی 10 س��ال گذشته در س��واحل جنوبی کشور با 
تصویب مجلس ساخته شد که 20 تا 30 درصد آنها 

عمال تبدیل به زمین فوتبال شده اند.
حق شناس دلیل این امر را غیرکارشناسی بودن این 
مصوبات خواند و گفت: در حال حاضر، موج شکن های 

زیادی ساخته شده؛ بدون آنکه الیروبی صورت گرفته 
باش��د. در نتیجه این امر 400 تا 500 میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری در احداث موج شکن ها بالاستفاده 

ماند.

نگذاریم از خارج کشور کشتی وارد شود
دکتر ناصر فالحی، رئیس انجمن صنفی سازندگان 
شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران، هم در این 
نشست از فعاالن عرصه صنعت تقاضا کرد که استفاده 
از کاالهای خارجی که معادل ساخت داخل دارند را 

محدود و ممنوع کنند. 
وی پتانس��یل های علمی و تخصصی کشور را برای 
تولید در صنایع دریایی باال دانست و گفت: نگذاریم 
از خارج کش��ور کش��تی وارد ش��ود. ساخت کشتی 
برکتی است که می تواند معضالت اقتصادی و بیکاری 
در کش��ور را مرتفع کند. فالحی با اشاره به مذاکرات 
متعدد خود با محمد سوری در زمان مدیریت وی بر 
شرکت ملی نفتکش ایران گفت: ایشان تأکید داشت 
که مسؤولیت شرکت ملی نفتکش و سایر کشتیرانی ها 
حمل کاالهای صادراتی و وارداتی ایران و بویژه نفت 
است و مسؤولیتی برای حمایت از صنعت ندارند. در 
حالیکه این شرکت ها بنگاه های بزرگ دولتی محسوب 
می ش��وند که باید از ظرفیت ه��ای خود برای تحقق 
اهداف ملی و اجرای قوانین مصوب مجلس از جمله 
حداکثر استفاده از توان داخل، استفاده کنند و زمینه 
توسعه صنعت کشتی سازی و صنایع وابسته به آن را 

در داخل فراهم آورند.

طرح آموزش دریانوردان در مجلس 
دبیر فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس 
از تهیه طرح آموزش دریانوردان خبر داد و گفت: این 
طرح در کمیسیون های مختلف مجلس با محوریت 
کمیس��یون آموزش و تحقیقات در دس��ت بررسی 

است.
عبداهلل غالم ابوالفضل با بیان اینکه »دو سرفصل اصلی 
در فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس در 
دست بررسی است«، تصریح کرد: یک موضوع بحث 
شناسایی نیازها، خالء ها و تداخل های قانونی و موضوع 
دیگر بحث نظارت بر اجرای قانون اس��ت. وی گفت: 
بعنوان نمونه در بعد نظارتی، موضوع شرکت صدرا تا 
به نتیجه رسیدن مورد بررسی قرار گرفت و همچنین 
برخی از مجموعه کشتی س��ازی ها مانند اروندان با 

حمایت دولت مجددا احیاء شدند.
غالم ابوالفضل خاطرنش��ان کرد: سامانه فراکسیون 
توسعه بنادر و صنایع دریایی نیز برای اجرایی شدن دو 
سرفصل ذکر شده توسط فراکسیون با بخش صنعت 
در ارتباط است تا نیازها و مشکالت موجود دریافت 

شود و در مواردی نیز مباحث تبدیل به قانون شود.
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نام صدرا به تدریج با بحران مترادف شده است. دو سه 
ماه گذشته نیز جز اخبار منفی چیزی از این شرکت 
قدیمی و مادر صنعت دریایی کشور به گوش نرسیده 
اس�ت. از اخب�ار بدهی های گس�ترده و پرونده های 
گشوده که در مجمع عمومی شرکت در تهران اعالم 
شد تا تجمع و تحصن کارگران معترض در بوشهر و 

بالتکلیفی یارد نکاء. واقعا صدرا به کجا می رود؟

وجود ١٢٦ پرونده حقوقی علیه صدرا
در جریان مجمع عمومی ساالنه شرکت صدرا، معاون 
مدیرعامل این شرکت گفت: هم اکنون حدود 126 
پرونده حقوقی بر علیه شرکت صدرا در دادگاه های 

کشور موجود است.
کامران فروزان با تشریح چالش ها و مشکالت کنونی 
ش��رکت صدرا تصریح کرد: هم اکنون 126 پرونده 
حقوقی علیه این ش��رکت در دادگاه های کشور در 
زمینه س��ود س��هامداران، مطالبه های پیمانکاران 
پروژه های متوقف ش��ده، عدم نفع س��اخته نشدن 
پروژه ها و ... وجود دارد. وی ادامه داد: همچنین در 
مقابل 40 پرونده حقوقی توسط این شرکت بر علیه 

برخی افراد و سازمان ها مطرح شده است.
معاون مدیرعامل ش��رکت صدرا تأکید کرد: نجات 
این شرکت از وضعیت کنونی نیازمند حمایت دولتی 
است. فروزان با اشاره به بدهی 2000 میلیارد تومانی 
شرکت صدرا گفت: از این میزان 1400 میلیارد تومان 
مربوط سنوات گذشته است؛ با توجه به مشکالت یاد 
شده هم اکنون مذاکرات زیادی با مسؤوالن دولتی 
برای برون رفت این شرکت از بحران در حال انجام 
است، بعنوان مثال تالش می شود از منابع صندوق 

توسعه ملی در شرکت صدرا استفاده کنیم.

وی ورود ب��ه ح��وزه خدمات��ی صنعت نف��ت را از 
مأموریت های جدید این شرکت اعالم کرد و گفت: 
حفاری و خدمات وابس��ته، مش��ارکت در توسعه و 
بهره برداری از میدان های نفتی، بازسازی و نوسازی 
سکوهای نفتی و گازی به همراه ادامه مأموریت ها و 
پروژه های قبلی از جمله برنامه های کاری جدید این 

شرکت است.

صدرا به دنبال ساخت ٥ دکل دریایی 
معاون مدیرعامل ش��رکت صدرا همچنین از امضای 
تفاهمنامه ساخت 5 فروند سکوی حفاری خود باالبر 
با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( خبر 
داد و گفت: تالش می شود این تفاهمنامه در مذاکرات 
با ایدرو به امضاء برسد و قرارداد به شروع کار تبدیل 
شود. وی همچنین انعقاد تفاهمنامه با شرکت های 
خارج��ی درباره همکاری در حوزه فعالیت ش��رکت، 
مطالعه بازارهای داخلی و منطقه و ایجاد پتانسیل های 
همکاری در زمینه پروژه های نفتی و کشتی س��ازی 
از جمله ساخت سکوهای نفتی و گازی برای کشور 
عراق، س��رمایه گذاری در پروژه های نفتی و تفاهم با 
شرکت کاالی نفت برای ساخت کشتی با تیراژ باال را 

از دیگر برنامه های آتی شرکت صدرا دانست.
معاون مدیرعامل صدرا همچنین اعالم کرد: آخرین 
جکت های فاز 24 و 13 میدان گازی پارس جنوبی 
ب��ه ترتیب در مرحله نصب در دریا و بارگیری روی 
بارج هس��تند. وی با بیان اینکه »س��ال گذشته با 
توجه به گشایش های اعتباری توسط کارفرما چهار 
جکت میدان گازی مشترک پارس جنوبی توسط 
این شرکت در موقعیت خود در خلیج فارس نصب 
شده اس��ت«، گفت: هم اکنون نیز جکت های آخر 

فازهای 24 و 13 به ترتیب در مرحله نصب در دریا 
و بارگیری روی بارج هستند. فروزان ورود به حوزه 
خدماتی صنعت نفت را از مأمویت های جدید این 
شرکت اعالم کرد و گفت: حفاری و خدمات وابسته، 
مش��ارکت در توس��عه و بهره برداری از میدانهای 
نفتی، بازس��ازی و نوسازی سکوهای نفتی و گازی 
به همراه ادامه مأموریت ها و پروژه های قبلی از جمله 

برنامه های کاری جدید این شرکت است.

دور تازه اعتراضات کارگری در صدرا
همزمان با انتشار گزارش های منفی درباره وضعیت 
مال��ی و بدهی های صدرا در مجم��ع عمومی این 
ش��رکت، در بوش��هر هم اتفاقاتی در ش��رف وقوع 
ب��ود. اتفاقاتی که از اوایل مردادم��اه و با اعتراضات 
کارگ��ری کلید خورد. چهارم مردادماه، حدود 400 
تن از کارگران کارخانه کشتی سازی صدرا در جزیره 
صنعتی بوشهر با تجمع مقابل کارخانه، درب ورودی 
جزیره را بس��تند. این کارگران که از ابتدای س��ال 
جاری تاکنون حقوق خود را از شرکت صدرا دریافت 
نکرده بودند؛ از تردد سایر پرسنل و حتی کارفرمایان 

به جزیره جلوگیری کردند.
ای��ن تجمع طی چند روز بعد نی��ز ادامه پیدا کرد و به 
مداخله نماینده استانداری و قول مساعد آنها برای پیگیری 
پرداخت حقوق کارگران منجر شد. با این حال، این وعده 
پس از گذشت چند روز محقق نشد تا آنکه 12 مردادماه 
کارگران مقابل استانداری تحصن کردند. این اعتراضات 
نهایتا منجر به پرداخت یک ماه حقوق کارگران شد؛ اما تا 
زمان انتشار مجله تکلیف سایر مطالبات مشخص نیست 
و درعین حال، ش��رکت و معترضین به نوعی سیاست 

سکوت را در پیش گرفته اند.

صدرا به کجا می رود؟
گزارش های منفی  در تهران، اعتراضات کارگری در بوشهر
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رستم راست می گفت یا آتیال؟
درست در روزی که کارگران کشتی سازی صدرا در اعتراض به حقوق معوقه خود 
مقابل استانداری بوشهر تحصن کرده بودند، مهمانی وارد ساختمان استانداری 

شد که او هم درباره کشتی سازی می گفت.
این مهمان عزیز که معاون برنامه ریزی اس��تانداری بوشهر و یکی دو مسؤول 
دیگر استانی به استقبال او رفته بودند؛ برخالف تصور، نماینده کارگران معترض 
کشتی سازی نبود. از مدیران شرکت صدرا هم نبود. از تهران هم نیامده بود. نام 
این مهمان عزیز »آدامز آتیال« بود؛ یک سرمایه گذار و صنعتگر ترکیه ای که در 

کار تولید شناور است!
حرف های جناب آتیال البته جذاب و شنیدنی بود. او در دیدار مقامات استانداری 
از ظرفیت های استان بوشهر برای فعالیت در صنایع ساخت شناور گفت و بویژه 
این حرف او جالب بود که گفت: » بندر بوشهر برای سرمایه گذاری در صنعت 

شناورسازی دارای امکانات و ظرفیت های مناسب و مقرون به صرفه است«.
»مقرون به صرفه« بودن کشتی سازی در ایران و بویژه بوشهر، البته حرفی است 
که کمتر به گوش جامعه دریایی خورده است. مدیران کشتی سازی صدرا، بعنوان 
قدیمی ترین و مهمترین مجموعه صنعت دریایی کشور، بویژه در سال های اخیر 
و پس از واگذاری آن همواره از »سودآور نبودن« کشتی سازی گفته اند و تحت 
این عنوان، از یک سو بالتکلیف ماندن پروژه های در حال انجام را توجیه کرده اند 
و از سوی دیگر، حرکتی جدی و مؤثر برای دریافت سفارش های جدید ساخت 

کشتی را صورت نداده اند.
بحث »سودآور نبودن« کشتی سازی را اولین بار سردار رستم قاسمی در ابتدای 
واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم االنبیاء س��پاه مطرح کرد؛ اما با واکنش جامعه 
دریای��ی و نیز ارتباط جدی تر وی با فعاالن این حوزه، به تدریج این مباحث را 
حداقل در س��خنرانی ها و موضع گیری های خود مط��رح نکرد. گرچه، نهایت 
عملکرد قرارگاه خاتم در صدرا و افزایش بدهی های این ش��رکت پس از دوران 
حاکمیت این نهاد اقتصادی-نظامی، نش��ان داد عمال اجرای این پروژه ها برای 
صدرا سودآور نبوده است و عمال صدرا در دوران حاکمیت قرارگاه، حرف روز اول 

سردار قاسمی را اثبات کرد.
دومین مقام مسؤولی که صراحتا از »سودآور نبودن« کشتی سازی سخن گفته 
است و برخالف سردار رستم قاسمی بر حرف خود هم پافشاری کرده و می کند؛ 

قباد چوبدار، مالک جدید و رییس هیأت مدیره صدراست. 
چوبدار که از یک س��ال قبل س��کان کش��تی در حال غرق صدرا را به دست 
گرفته؛ از بدو ورود به شرکت، بر سودآور نبودن کشتی سازی انگشت گذاشت 

و رسما خواستار تعطیل فعالیت های 
این بخش ش��د. تحوالت گسترده 
در ش��رکت صدرا، تعدیل و اخراج 
پرس��نل، مهندس��ان، مدی��ران و 
کارگران، بالتکلیف ماندن پروژه ها، 
اولوی��ت دادن به بخش فراس��احل 
)که البته در دوران حاکمیت قرارگاه 
خاتم و حتی قبل از آن هم به همین 
منوال ب��ود( محور اصل��ی روندی 
است که در یکس��ال گذشته طی 
ش��ده و نامی جز »تعطیلی بخش 

کشتی سازی صدرا« را نمی توان بر آن نهاد.
امواج دامنه دار بحران در صدرا اما ریشه در جایی غیر از فعالیت های کشتی سازی 
دارد. به عبارتی، صرف اینکه صدرا کش��تی می سازد و کشتی ساختن سودده 
نیس��ت؛ دلیل وضعیت این شرکت و حجم روزافزون بدهی های آن )که طبق 

آخرین برآوردها به مرز 2000 میلیارد تومان رسیده است!(، ندارد.
اتفاقا، برآوردها و ارزیابی ها حاکی از آن است که ایران به دلیل ارزان بودن نسبی 
نیروی کار و بویژه انرژی و نیز موقعیت مناسب جغرافیایی در بزرگترین منبع 
انرژی و یکی از مبادی مهم ترانزیتی جهان، از معدود کشورهایی است که در 

حوزه کشتی سازی می تواند دارای مزیت نسبی شناخته شود.
این، حرفی است که کارشناسان صنایع دریایی ایران بارها به آن اشاره کرده اند. 
اما از آنجا که ظاهرا برای بسیاری از مسؤوالن و مدیران ایرانی مرغ همسایه غاز 
است؛ گفته جناب »آدامز آتیال« را یادآور می شویم که فرموده اند: »بندر بوشهر 
برای سرمایه گذاری در صنعت شناورسازی دارای امکانات و ظرفیت های مناسب 

و مقرون به صرفه است«.
صورت مسأله بسیار روشن است: 

آیا کشتی سازی در بوشهر فقط برای جناب آتیالی ترکیه ای می تواند مقرون به 
صرفه باشد یا رستم و قباد ایرانی هم می توانستند و می توانند همین ارزیابی را 

داشته باشند؟
آیا در صورت فراهم شدن بسترهای الزم برای جذب سرمایه خارجی در صنعت 
دریایی و کاهش تحریم ها و فشارهای بین المللی، تنها مدیران ترکیه ای )و البد 
کره ای و چینی و اروپایی!( می توانند در بوشهر و بندرعباس به شکلی »مقرون 
به صرفه« کشتی بسازند و مدیران ایرانی )اعم از خصوصی و دولتی و نظامی!( 

نمی توانند و اصوال سودآور بودن کشتی سازی را منکر می شوند؟
اگر اینطور باشد؛ موضوع خیلی جالب تر خواهد شد. چرا که:

اوال: کشتی ساختن که صنعتی با اصول بین المللی است و در آن، میان ایران و 
ترکیه و چین و کره تفاوت اصولی وجود ندارد.

ثانیا: بندر بوشهر )و همینطور بندرعباس و خرمشهر و...( هم که سرجای خود 
است؛ با همین مختصات و گرما و مجموعه شرایط.

بنابراین، اینکه مدیران ایرانی کشتی ساختن در بوشهر و سایر بنادر کشور را 
س��ودآور نمی دانند و متقابال، مدیران خارجی آن را مقرون به صرفه بدانند؛ نه 
ناشی از کشتی سازی است و نه موقعیت بندر. بلکه اجماال و احتمال از تفاوت 

جنس و نوع خود مدیران است!
اگر اینطور باش��د؛ الب��د راه حل آن 
اس��ت که به جای آنکه از این به بعد 
مدام از خارج کش��تی بیاوریم، مدیر 
کشتی س��ازی وارد کنیم و یاردهای 
صدرا و ایزوایکو و... را به کنسرسیوم های 
خارجی واگذار کنیم تا در عمل هم به 
ما نشان دهند می توان در این کشور 
کشتی ساخت و »مقرون به صرفه« 
هم س��اخت.  این نتیج��ه ای بود که 
می شد از مجموعه حرف های رستم و 

قباد و آتیال در این سال ها گرفت!

حسین رضوانی

Marine Engineering
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بانکی که کشتی را بعنوان وثیقه می پذیرد
وزارت راه و شهرس��ازی و بان��ک اقتص��اد نوین با 
امضای تفاهمنامه ای برای تأمین منابع مالی مورد 
نیاز فعاالن و س��رمایه گ��ذاران بخش غیردولتی 
برای اجرای طرح های صنعت حمل ونقل، صنعت 
ساختمان و شهرسازی از محل تسهیالت اعتباری 
صندوق توسعه ملی توافق کردند.  این تفاهمنامه 
با اهداف تس��ریع در فرآیند بهره مندی پروژه های 
بخش حمل ونقل، مسکن و شهرسازی از تسهیالت 
صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک اقتصاد نوین 
به امضای محمود س��المی، معاون برنامه ریزی و 
اقتصاد حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی، و حسن 
معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، رسید. در 
این تفاهمنام��ه در خصوص تعهد و وظایف بانک 
آمده است: بانک موافقت اصولی خود را به منظور 
پذیرش عاملیت پرداخت تسهیالت ارزی از محل 
منابع صندوق توسعه ملی تودیع شده نزد آن بانک 
به متقاضیان بخش غیر دولتی برای سرمایه گذاری 
در صنعت حمل و نقل، مس��کن و شهرسازی که 
از سوی وزارتخانه معرفی می شوند، اعالم می کند. 
همچنین گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح های 
ارائه شده وزارت راه و شهرسازی توسط بانک بررسی 
و تایید می شود و بر اساس تبصره این ماده گزارش 
توجیه مالی طرح ها بر اساس چارجوب مورد قبول 
بانک تهیه خواهد شد. در این تفاهمنامه قید شده 
که نوع وثایق برای اس��تفاده از تسهیالت صندوق 
متناس��ب با س��وابق و وضعیت اعتباری مشتری 
و ش��رایط محل اجرای طرح توسط بانک تعیین 
خواهد شد. بر اساس تبصره بانک موافقت اصولی 
خود را به منظور پذیرش هواپیما، کشتی، ناوگان 
حمل ونقل جاده ای و ریلی و تجهیزات بخش حمل 
و نقل به عنوان وثایق اعالم می کند. اولویت بانک 
برای اعطای تس��هیالت از صندوق توس��عه ملی، 
طرح های توسعه ای متقاضیان خواهد بود. بر اساس 
تفاهمنامه امضاءشده بین وزارت راه وشهرسازی و 
بانک اقتصاد نوین، وزارتخانه عهده دار بررسی فنی 
و اجرایی و تایید طرح های پیشنهادی برای استفاده 
از تسهیالت صندوق خواهد بود و وزارتخانه عهده 
دار بررس��ی و تأیید اهلیت و توانایی مجری طرح 
برایر اجراء و بهره برداری از طرح خواهد بود. وزارت 
راه وشهرسازی با توجه به بندهای دیگر تفاهمنامه 
نسبت به معرفی متقاضیان بخش خصوصی، تعاونی 
و عمومی غی��ر دولتی فعال در حوزه حمل ونقل، 
مسکن و شهرسازی به بانک برای استفاده از منابع 

صندوق اقدام می کند. 

در ادامه مذاکرات فوالدسازان با بخش دریایی جهت 
تأمین فوالد دریایی مورد نیاز در صنایع کشتی سازی 
کش��ور، به زودی جلسه ای به میزبانی شرکت فوالد 
مبارکه در اصفهان برگزار خواهد شد. بهرام باقرزاده، 
کارشناس شرکت فوالد مبارکه، که در جلسات قبلی 
برگزارشده از سوی دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی 
هم شرکت داشته؛ با اعالم این خبر گفت: این جلسه، 
با حضور رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی، 
فوالدسازان، شرکت های بازرسی و مصرف کنندگان 
عمده فوالد دریایی تا پایان شهریورماه جاری تشکیل 
خواهد شد. وی در مورد دستاوردها و نتایج جلسات 
قبلی نیز توضیح داد: مباحث ما در این زمینه، هنوز 
در جریان است. در واقع، آنچه تاکنون صورت گرفته؛ 
تبادل نظ��ر و جمع اوری اطالع��ات ابتدایی بوده و 
هنوز به تصمیم مشخصی نرسیده ایم. باقرزاده ابراز 
امیدواری کرد که در جلس��ه آینده در مورد کلیات 
موضوع تصمیم مشخصی اتخاذ شود و این پرسش 
فوالدسازان پاس��خ داده ش��ود که آیا برای ورود به 
بخش دریایی باید سرمایه گذاری خاصی را صورت 

دهند و یا زیرساخت  های موجود کفایت می کند؟
این کارش��ناس صنعت فوالد در م��ورد توانمندی 
تولید ورق ه��ای عریض فوالدی م��ورد نیاز بخش 
کشتی سازی در کشور گفت: برای فوالدهای عریض، 
به شرکت فوالد اکسین در اهواز تکیه داریم؛ اما برای 
بخش تعمیرات کشتی نیاز نیست ورق های فوالدی 
خیلی عریض باش��ند و امکان تولی��د آن در فوالد 

مبارکه وجود دارد.
وی درعین حال اعالم کرد: ش��رکت فوالد مبارکه 
برنام��ه ای برای تولید ف��والد در ابع��ادی بزرگتر از 

ورق های موجود در دستور کار خود ندارد.

باقرزاده در پاس��خ به این پرسش که »آیا با توجه به 
حجم کار موجود در کارخانجات کشتی سازی کشور 
ورود به این حوزه برای فوالدسازان توجیه اقتصادی 
دارد؟«، گفت: حجم سفارش فوالد در بخش صنایع 
دریایی کشور باالست؛ اما متأسفانه اغلب نیازمندی ها 
از خارج تأمین ش��ده است. وی با بیان اینکه »طبق 
گزارش ه��ای موجود 20 هزار ت��ن ورق فوالدی در 
انبارهای شرکت صدرا موجود است«، تصریح کرد: 
علیرغم توان تولید ورق های فوالدی در داخل، شاهد 
این حجم از واردات هس��تیم.  کارش��ناس شرکت 
فوالد مبارکه افزود: آنچه مسلم است تقاضا حداقل 
در بخش تعمیرات کشتی در کشور وجود دارد؛ اما 
در مورد بخش ساخت کشتی مطالعات اساسی تری 
الزم اس��ت. باقرزاده با بیان اینکه »ش��رکت فوالد 
مبارک��ه در بخش تولید ورق های فوالدی مورد نیاز 
در بخش تعمیرات کشتی فعالیت دارد«،  تأکید کرد: 
ورق های فوالدی مورد نیاز این بخش، به راحتی در 
داخل کشور قابل تأمین است. وی افزود: بحث اصلی 
ما در جلساتی که تاکنون از سوی شورایعالی صنایع 
دریایی برگزار شده؛ در مورد نحوه تأمین تقاضاهای 
خرد و پرشماری اس��ت که در بخش های مختلف 

دریایی کشور وجود دارد.
این کارش��ناس صنعت فوالد رقم ف��والد مورد نیاز 
کشور در بخش تعمیرات کشتی را ساالنه بین 10 تا 
20 هزار تن برآورد کرد و گفت: شرکت فوالد مبارکه 
پی��ش از این هم، ورق های مورد نیاز این بخش را با 
 GL کسب گواهینامه های الزم از مؤسسه رده بندی
آلمان تأمین کرده و در حال حاضر هم، تماس هایی 
را برای اخذ گواهینامه از دو مؤسسه رده بندی ایرانی 

)ایرانیان و آسیا( برقرار کرده ایم.

سؤال اصلی فوالدسازان برای ورود به بخش دریایی
در جلسات کارگروه شورایعالی صنایع دریایی مطرح شد:

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموند از ارائه 
پیشنهادی توسط این شرکت به دفتر ریاست جمهوری و 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برای س��اخت 20 فروند 
ش��ناور فراس��احلی مورد نیاز در خلیج ف��ارس خبر داد. 
قاس��م گل نژاد دراین باره به مارین نیوز گفت: با توجه به 
نیاز کشور به انواع شناورهای خدماتی صنعت نفت، در این 
طرح پیشنهاد کرده ایم تا ساخت تعدادی شناور یدک کش 
لنگرانداز و ساپالی بوت در داخل انجام شود. وی افزود: در 
این پیش��نهاد مطرح شده که در مرحله اول، کار ساخت 
20 فروند ش��ناور در یاردهای مختلف آغاز ش��ود و برای 
هماهنگ سازی طرح ها و روند ساخت و تأمین تجهیزات، 

یک شرکت رهبری کنسرسیوم را برعهده گیرد.

از سوی شرکت مهندسی
و ساخت سپهر رزموند ارائه شد:

طرح ساخت 
20 فروند شناور 
فراساحلی
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اولین شناور فایبرگاس تحقیقاتی-صیادی
Trawler خاورمیانه ساخته می شود

اولی��ن ش��ناور فایب��رگالس تحقیقاتی-صیادی 
Trawler خاورمیان��ه با فرم بدن��ه ای جدید که 
نمونه های مش��ابه اندکی در دنیا دارد در مؤسسه 
ش��هید محالتی ساخته می ش��ود. مدیر بازرگانی 
مؤسس��ه ش��هید محالتی ب��ا اعالم ای��ن خبر به 
خبرنگار مارین نیوز گفت: کنسرس��یوم مؤسسه 
شهید محالتی و ش��رکت آرام شناور کیان قشم 
که درمناقصه خردادماه سال جاری شرکت کرده 
بودند، بر اس��اس اعالم پژوهشکده میگوی کشور، 
وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی، برنده 
این مناقصه شد و مراحل طراحی و اجرایی پروژه 
در یارد مؤسسه شهید محالتی، واقع در بوشهر، آغاز 
شد. امیرمحمود رضوی افزود: فرم بدنه  این شناور 
به گونه ای است که دارای ارتفاع متاسنتر مناسب 
و خصوصیات هیدرودینامیکی و هیدرواستاتیکی 
منحصر به فرد در کالس شناورهای صیادی است. 
به گفته وی، این ش��ناور دارای امکانات انجماد 
ماه��ی و میگو و همچنین ظرفی��ت باالی انبار 
نگهداری صید اس��ت و فضای باز کاری بر روی 
عرش��ه، به عمل آوری و دس��ته بندی صید را 
آسان می س��ازد. رضوی افزود: این شناور دارای 
فضای زیس��ت بسیار لوکس و راحت و مجهز به 
اتاق آزمایش��گاه و تجهیزات آزمایشگاهی است. 
پل فرماندهی به گونه ای طراحی شده که امکان 
دی��د 360 درجه را به ناخ��دا در حین عملیات 
صید می دهد. مدیر بازرگانی مؤسس��ه ش��هید 
محالتی در ادامه گفت: پیش بینی می شود این 
شناور که در نوع خود کم نظیر و دارای امکانات 
صید مناس��ب مانند تجهی��زات صیادی یک و 
دو تور از پاش��نه بوده و در مقایس��ه با لنج های 
فایبرگالس و ش��ناورهای صیادی سنتی دارای 
مزیت های قابل مالحظه اس��ت؛ در آینده سهم 
عمده ای از بازار س��فارش شناورهای صیادی را 
کس��ب کند. وی یکی از ویژگی های این شناور 
را کاربری ه��ای متنوع بدنه آن بعنوان ش��ناور 
کروبوت، پشتیبانی و ... دانست و تصریح کرد: با 
توجه به هزینه پایین ساخت بدنه فایبرگالس، 
قیمت تمام شده این شناور نسبت به شناورهای 
مش��ابه فلزی بس��یار پایین تر اس��ت. رضوی با 
بی��ان اینکه »مراحل مختلف این پروژه ش��امل 
طراحی، س��اخت )م��دل، قالب، بدن��ه( ونصب 
تجهیزات تحت کالس مؤسسه رده بندی آسیا 
در شهریورماه جاری آغاز می شود«، اعالم کرد: 
این شناور ظرف مدت 15 ماه به مرحله تحویل 

و بهره برداری خواهد رسید.

یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: علیرغم گذشت 
یک س��ال از پرداخت کل بهای 87 میلیون دالری 
یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت 
ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این 
دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در 

این پرونده را بررسی می کنند.
یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، اظهار داش��ت: یکی از مهم ترین شرکت های 
زیرمجموعه صندوق بازنشس��تگی صنعت نفت که 
بخش اعظم احداث تاسیسات فراساحل نفت و گاز 
ایران را به خصوص در میدان مشترک پارس جنوبی 
بر عهده دارد چندی پیش اقدام به س��فارش گذاری 
برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت 

خارجی کرده است.
وی افزود: بر اس��اس قرارداد، ق��رار بود 20 درصد از 
بهای 87 میلیون دالری این دکل حفاری به عنوان 
پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد 
و 80 درص��د باقیمانده نیز پ��س از تحویل دکل به 
این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی 
بر خالف مفاد ق��رارداد کل بهای دکل را به تدریج 
پرداخت کرده اس��ت اما پس از گذشت یک سال از 
موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری 
از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص 
نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است 
یا نه. این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یاد شده 
هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی 
نگرفته  اس��ت. وی تصریح کرد: وزارت نفت پس از 
اطالع از این مس��اله موضوع را به نهادهای نظارتی 
گزارش داده اس��ت و از سوی دیگر ظاهرا قبل از آن 
نیز سازمان بازرسی کل کشور برای این مساله پرونده  

مفصلی تشکیل داده و هر دو نهاد در حال پیگیری 
این پرونده هستند. وی ادامه داد: بر اساس اطالعات 
ما با توجه به احتمال باالی وقوع فساد در این خرید، 
برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان 
مظنون تحت تعقیب ق��رار گرفته اند. این مقام آگاه 
تاکید کرد: این شرکت اقدام به خرید اقالم دیگری 
نیز به همین ش��یوه کرده اس��ت که در آینده مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: شرکت ایرانی یاد شده علیرغم آنکه 
در احداث، نصب و راه اندازی تاسیسات فراساحل نفت 
و گاز تخصص داشته و بخش اعظم این پروژه ها را در 
اختیار دارد؛ اما در حفاری و توس��عه میادین نفت و 
گاز به عنوان یک پیمانکار اولیه هیچ تجربه و فعالیتی 
نداشته و حتی قراردادی هم برای حفاری چاه های 
دریایی نفت و گاز یا توسعه میادین در اختیار نداشته 
است. در سال های اخیر بسیاری از شرکت های نفتی 
قدیمی یا تازه وارد در صنعت نفت کشور با موفقیت 
دکل ه��ای حفاری متعددی را خریداری و برای کار 
روی میادی��ن نفت و گاز به خصوص پارس جنوبی 
و دیگر میادین مشترک به کشور منتقل کرده اند و 
مورد یاد شده ظاهرا تنها خریدی در حوزه دکل است 

که با چنین سرنوشتی مواجه شده است.

دکل حفاری دریایی 87 میلیون دالری کجاست؟
خرید از چین کار دست مشتریان داد

مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و ساخت سپهر 
رزموند در پاسخ به این پرسش که »این طرح چه 
تفاوتی با توافق اخیر انجمن صنفی صنایع دریایی 
با شرکت کاالی نفت تهران دارد؟«، گفت: مبنای 
آن تفاهمنامه، اجاره به شرط تملیک است؛ یعنی 
صنایع دریایی از وزارت نفت خواسته اند متعهد 
شود که وقتی شناور ساخته شد، با آن قرارداد کار 
می بندند؛ اما بر اساس تجارب قبلی، ما معتقدیم 
این تفاهمنامه ضمانت اجرایی ندارد. وی با بیان 
اینکه »ما در مجموعه ص��ف و رزموند قبال این 
راه ه��ا را رفته ایم«، افزود: اینک��ه توافقنامه ای با 
کاالی نفت نوش��ته شده، مثبت است؛ اما صرف 

ضمان��ت  توافقنام��ه 
و  ن��دارد  اجرای��ی 
نمی توان بر مبنای آن 
از بانک ها تس��هیالت 
ش��ناور  و  گرف��ت 
ساخت. گل نژاد افزود: 
ارائه شده  در پیشنهاد 

از سوی ما، دولت تعهدی به اجاره و بهره برداری 
ندارد و صرفا در جهت گشایش اعتبار و پرداخت 
تس��هیالت برای ساخت اولین س��ری شناورها 
حمایت هایی را صورت می دهد تا چرخه ساخت 

در داخل شکل بگیرد.
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هشدار به مؤسسات رده بندی خارجی
معاون دریایی سازمان 
دریان��وردی  و  بن��ادر 
تأکید کرد: آن دس��ته 
رده بندی  مؤسسات  از 
خارجی ک��ه در زمان 
تحریم ه��ا به س��رعت 
فعالیت های خود را در 
ایران تعطیل کردند؛ حتی در قالب جوینت مورد 
تأیید این س��ازمان قرار نخواهند گرفت. سیدعلی 
اس��تیری در گفت وگو با مارین نی��وز از مراجعات 
مؤسس��ات رده بندی خارجی به س��ازمان بنادر و 
دریانوردی برای ازس��رگیری فعالیت ه��ا در ایران 
خبر داد و گفت: علیرغ��م این مراجعات، تاکنون 
درخواست ها را نپذیرفته ایم و اختیارات حاکمیتی 
خود را به هیچ مؤسس��ه ای تفویض نکرده ایم. وی 
با بیان اینکه »س��ازمان بنادر و دریانوردی در حال 
حاضر، اختیارات خود را تنها به دو مؤسسه رده بندی 
ایرانی )ایرانیان و آسیا( تفویض کرده است«، افزود: 
در مورد بازگش��ت مؤسس��ات خارجی، سوابق و 
عملکرد آنه��ا در دوره تحریم ها را مدنظر خواهیم 
داش��ت. اس��تیری توضیح داد: برخورد مؤسسات 
رده بن��دی خارجی با ایران در دوره تحریم ها به دو 
شکل بود. دسته ای که به سرعت کار را رها کردند 
و شرکت های کشتیرانی و دولت جمهوری اسالمی 
ایران را با چالش جدی مواجه کردند و دس��ته ای 
دیگر که مدارای بیش��تری از خود نش��ان دادند و 
حتی االمکان فعالیت ها و همکاری های خود را ادامه 
دادند. وی با اشاره به اینکه »سوابق مؤسساتی که از 
روز اول ایران را رها کردند، مدنظر داریم«، تصریح 
کرد: این مؤسسات بدانند که اگر آنها را تنبیه نکنیم؛ 
جای��زه ای هم در کار نخواهد ب��ود. معاون دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی درعین حال یادآور شد: 
مالکان کشتی این اختیار را دارند که گواهینامه های 
خود را از هر مؤسس��ه رده بندی دریافت دارند؛ اما 
این سازمان در مورد تفویض اختیارات خود بعنوان 
مرجع دریایی کشور، با بررسی های الزم اقدام خواهد 
کرد. گفتنی است، در پی بهبود وضعیت بین المللی 
ایران و چشم انداز کاهش تحریم ها؛ رایزنی مؤسسات 
رده بندی خارجی برای بازگش��ت به ایران از اواخر 
سال گذش��ته آغاز شد که واکنش فعاالن دریایی 
کش��ور و چهره هایی چون محمدحسین داجمر، 
مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اس��المی، را در 
برداشت. فعاالن دریایی از سازمان بنادر خواستند تا 

برای مؤسسات خارجی فرش قرمز پهن نکند.

پس از لغو تحریم های بندری، نخستین کشتی الینر 
خارجی متعلق به خط کانتینری Wan Hai با 6هزار 
TEU کانتینر طی مراسمی با حضور مسؤوالن سازمان 

بنادر و دریانوردی و مدیران بندر شهیدرجایی در این 
بندر تجاری-کانتینری کشور پهلو گرفت. این کشتی 
با ظرفیت 6هزار TEU کانتینر از بندر س��نگاپور به 
جبل علی و از آنجا به بندر شهیدرجایی آمده است. 
کش��تی مذکور که 260 متر طول و 33 متر عرض 
دارد، قرار است در ترمینال دوم کانتینری بندر شهید 
رجایی 900 کانتین��ر را بارگیری و 800 کانتینر را 
نیز تخلیه کند. در مراس��م پهلوگیری این کشتی 
الینر خارجی که در نخس��تین ساعات کاری صبح 
امروز برگزار می ش��ود، معاون امور بندری و مناطق 
ویژه س��ازمان بنادر و دریان��وردی،  مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، نماینده خط کشتیرانی ون های 
در ایران و جمعی از مسؤوالن و مدیران حوزه دریایی 
 Wan Hai و بن��دری حضور دارند. خط کش��تیرانی
تایوان یکی از 20 خط کشتیرانی برتر دنیا است که 
تا پیش از تحریم های غرب علیه جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه های بیمه های دریایی، به بزرگترین 
بندر تجاری ایران تردد داش��ته است. با از سرگیری 
تردد مستقیم خطوط معتبر کشتیرانی جهان در بندر 
شهیدرجایی فاصله دستیابی به کاالها به میزان هفت 
روز کاهش می یابد و این امر تا حدود زیادی در کوتاه 
کردن دست واسطه ها و دالل ها در بازار تجارت بین 
المللی ایران موثر خواهد بود. با رفع تحریم های بندری 
و دریانوردی، کاالها از طریق خطوط الینر به صورت 
مستقیم وارد بندر شهید رجایی می شود، در حالی 
که پیش از این کاالها نخس��ت به بنادر کشورهای 
ترکیه، امارات، گرجستان، عمان و امارات منتقل و از 

آنجا با یک کشتی دیگر به ایران حمل می شد.
این تبادل مستقیم محموله ها بین 40 تا 100 دالر 

در هر تن هزینه تمام شده کاال را کاهش می دهد.

به نظر می رسد ورود این کشتی آغاز سریالی دنباله دار 
برای بازگشت خطوط کشتیرانی معتبر جهان به بندر 
شهید رجایی باشد، خطوط کش��تیرانی آورگرین، 
هیوندای، هانجین و کاسکو نیز طی چند ماه گذشته 
با برگزاری جلسات متعدد با مسؤوالن سازمان بنادر، 
اع��الم آمادگی کرده اند تا فعالیت خ��ود را در این 
بندر از سر گیرند؛  فعالیت این خطوط کشتیرانی در 
زمینه صادرات، واردات، ترانزیت و ترانش��یپ است. 
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قالب تفاهم نامه، 
درخواست مکتوب و اعالم بین المللی، آمادگی بندر 
ش��هیدرجایی را برای پذیرش کشتی ها اعالم کرده 

است.

ورود سه کشتی دیگر
در پی ورود این کش��تی و تا زمان انتشار مجله، سه 
کش��تی دیگر الینر ون ه��ای 512 و ون های 508 
)متعلق به خط کشتیرانی تایوانی ون های( و کشتی 
کوتا الوا ) متعلق به خط کشتیرانی PIL سنگاپور( 
طی 40 روز گذشته به بندر شهید رجایی وارد شدند. 
با از سرگیری تردد مستقیم خطوط معتبر کشتیرانی 
جهان در بندر شهید رجایی فاصله دستیابی به کاالها 
ب��ه میزان هفت روز کاهش یافته و این امر تا حدود 
زیادی در کوتاه کردن دست واسطه ها و دالل ها در 
بازار تجارت بین المللی ایران مؤثر واقع شده است. در 
شرایط فعلی، کاالها از طریق خطوط الینر به صورت 
مستقیم وارد بندر شهید رجایی می شود، در حالیکه 
پیش از این کاالها نخست به بنادر کشورهای دیگر 
منتقل و از آنجا با یک کش��تی دیگر به ایران حمل 
می شد. گفتنی است، این تبادل مستقیم محموله ها 
بین 40 تا 100 دالر در هر تن هزینه تمام شده کاال 
را کاهش داده و فعالیت این خطوط کشتیرانی، زمینه 
توسعه عملیات صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشیپ 

را فراهم می کند.

بازگشت کشتی های خارجی به بندر شهید رجایی
تحریم های بندری حذف شد
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کاهش تعداد شناورهای کوچک در دستور 
کار سازمان بنادر

مدیرعامل سازمان بنادر 
درب��اره  دریان��وردی  و 
سیاست های این سازمان 
در بخ��ش گردش��گری 
دریای��ی گفت: توس��عه 
گردش��گری دریای��ی از 
طری��ق تأمین ن��اوگان 

جدید و امن، از سیاست های کلی سازمان بنادر است. 
محمد سعیدنژاد افزود: در همین زمینه، طی تقریبا 
چهار سال گذشته، با اعتبارات سازمان بنادر، حدود 
56 فروند شناور جدید مسافربری به ناوگان اضافه شده 
است؛ در دوران مدیریت جدید سازمان نیز سیاست، 
تأمین تسهیالت بانکی از طریق وجوه اداره شده برای 
خرید ناوگان جدید مس��افری است. وی گفت: بنادر 
کش��ورمان در حال حاضر ظرفیت صادرات و واردات 
185 میلی��ون تن کاال )مواد نفتی و غیرنفتی، به جز 
نفت خام( را دارند. س��عیدنژاد سیاست کلی سازمان 
بنادر را کاهش تعداد ش��ناورهای کوچک و افزایش 
ظرفیت آنها، در راستای افزایش بهره وری عنوان کرد. 
معاون وزیر راه همچنین با اشاره به شرایط جدید بنادر 
ایران و ورود الینرهای خارجی به کشور گفت: بنادر 
ما بویژه بنادر ش��هیدرجایی و امام خمینی، آمادگی 
پهلودهی به کش��تی هایی با آبخ��ور 17 متر یعنی 
بزرگترین کش��تی های دنیا را دارند. وی یادآور شد: 
در سال جاری حدود 800 میلیارد تومان اعتبار برای 
طرح های توس��عه داریم، البته تمرکز ما روی جذب 
سرمایه گذاری های خارجی و بخش خصوصی است 
و پیش بینی ما این است که امسال بتوانیم این سرمایه 

گذاری را به حدود 1800 میلیارد تومان برسانیم.

بهره برداری از شناورهای مسافربری 
همزمان با همایش صنایع دریایی

مدیرکل تأمین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر 
و دریانوردی از راه اندازی ش��ناورهای مس��افربری 
همزمان با ش��انزدهمین همای��ش صنایع دریایی 
در آذرماه س��ال جاری خبر داد. عبدالکریم رزازان 
گفت: ساخت شناورهای مسافری، تجاری و باری 
بعنوان یکی از مهمترین اولویت های سازمان بنادر 
و دریانوردی مطرح اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
»تعدادی شناور با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در دس��ت ساخت اس��ت«، تصریح کرد: به منظور 
ساخت این شناورها از محل تسهیالت وجوه اداره 

شده هزینه شده است.

عضو هیأت عامل و معاون توسعه و تجهیز سازمان 
بنادر و دریانوردی کش��ور در جریان سفر به استان 
هرمزگان از س��اخت 5 ش��ناور ب��زرگ جمع آوری 
آلودگی های نفتی منطقه خلیج فارس در بندرعباس 
خب��ر داد. علیرضا کبریایی که به منظ��ور بازدید از 
پروژه ساخت این پنج شناور به بندرعباس سفر کرده 
بود، افزود: ساخت این شناورها از سه سال پیش به 
سفارش سازمان بنادر و دریانوردی کشور در مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( آغاز 
شده اس��ت. وی ادامه داد: یکی از این شناورها دریا 
پاک نام دارد که بعنوان بزرگترین شناور جمع آوری 
آلودگی نفتی در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، با 
اعتباری بالغ ب��ر 21 میلیون یورو در مراحل پایانی 

ساخت است که پیشرفت فیزیکی خوبی دارد.
به گفته کبریایی، این شناور با آبخوری حدود 4 متر 
و سرعتی معادل 16 گره دریایی، یکی از مدرن ترین 
و پیشرفته  ترین شناورهایی است که در صورت بروز 
آلودگی نفتی بزرگ، می تواند در س��ریعترین زمان 
ممکن، برای جمع آوری لکه ها و پاکسازی آب های 

آلوده مورد استفاده قرار گیرد.
معاون توسعه و تجهیز س��ازمان بنادر و دریانوردی 
کشور افزود: از س��وی دیگر، 4 فروند بارج پاک بوم 
4تا 7 نیز با اعتبار 150 میلیارد ریال برای جمع آوری 

آلودگی نفتی دردست ساخت است.

وی گفت: این چهار شناور هم اکنون با بیش از 80 
درصد پیش��رفت، پس از انجام آزمایش های نهایی، 
بهمن ماه س��ال جاری وارد آب ه��ای خلیج فارس 

می شوند.
عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین 
تأکید کرد: در حال حاضر، ش��ناورهای جمع آوری 
آلودگی های نفتی و همچنین شناورهای مسافری 
پیشرفته به همت صنعتگران ایرانی و با بهره گیری 
از توان فنی و دانش بومی متخصصان داخلی ساخته 
می ش��ود. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز 
با اشاره به ساخت 5 شناور جمع آوری آلودگی های 
نفتی منطقه خلیج فارس گفت: این اقدام گام بلند 
سازمان بنادر و دریانوردی برای پیوستن به فهرست 
سازمان های سبز جهان محسوب می شود که کمترین 
آثار منفی زیست محیطی و بیشترین ایمنی را برای 
حمل و نقل دریایی خلیج فارس داشته باشد. ابراهیم 
ایدنی افزود: ش��ناور دریا پاک 1200 مترمکعب و 4 
بارج پاک بوم مجموع��ا 3000 مترمکعب ظرفیت 

دارند.
ایدنی مهمترین ویژگي هاي شناور دریاپاک بعنوان 
بزرگترین شناور جمع آوری آلودگی نفتی در منطقه 
خلیج فارس را مجهز بودن به دو س��امانه رانش به 
زاویه 90 درجه براي جمع آوري سریعتر آلودگي هاي 

نفتي تا عمق 25 متر دریا عنوان کرد.

ساخت 5 شناور جمع آوری آلودگی نفتی در ایزوایکو
پیشرفت فیزیکی مناسب  بزرگترین شناور جمع آوری آلودگی نفتی خاورمیانه
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رکوردهای سرعت و طول حفاری پارس جنوبی شکست
با تالش متخصصان و مهندسان ایرانی و با تکیه بر توان داخلی، رکورد سرعت حفاری 
در حفره هش��ت و نیم اینچ چاه ش��ماره 2 سکوی A فاز 19 پارس جنوبی بار دیگر 
شکسته شد و به 423 متر رسید. مدیر پیگیری پروژه های گروه پتروپارس با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: همزمان با هفته دولت و با تکیه بر توان و دانش داخلی مهندسان 
شرکت حفاری پتروپارس با ثبت سرعت حفاری 423 متر در روز توانستند در فاصله 
کمتر از یک ماه، رکورد قبلی را بیش از 100 متر ارتقاء دهند. سیدهادی میرباقری با 
اشاره به اینکه »ارتقای رکورد حفاری از 322 به 423 متر با تجهیزات موجود در ایران 
 A بی نظیر است«، افزود: این رکورد در حفره هشت و نیم اینچ چاه شماره 2 سکوی
فاز 19 پارس جنوبی با دکل حفاری سحر 2 و با تالش جمعی و بکارگیری تجربیات 
مهندس��ان و تیم های حفاری ش��رکت های پتروپارس، حفاری شمال و شرکت های 
سرویس دهنده مستقر در این سکو ثبت شده است. رکورد قبلی سرعت حفاری در 
پارس جنوبی به میزان 322 متر در روز توس��ط دکل حفاری سحر2 ثبت شده بود 
که اواسط مردادماه شکسته شد و رکورد پیش از آن نیز 243 متر در روز توسط دکل 
حفاری آبان بود که تمام این رکوردها توس��ط حفارمردان پتروپارس و ش��رکت های 
همکار بعنوان نماد زرین توانمندی متخصصان ایرانی ثبت شده است. وی همچنین 
اعالم کرد: مهندسان شرکت حفاری پتروپارس توانستند با غلبه بر مشکالت عدیده و 
عبور از موانع پیچیده، طوالنی ترین چاه سکوی A فاز 19 پارس جنوبی )چاه شماره 
3( با متراژ 4920 متر و باالترین زاویه 67 درجه را با موفقیت حفاری کنند و رکورد 
حفاری یکی دیگر از طوالنی ترین چاه های پارس جنوبی را به نام خود ثبت کنند. پیش 
از ای��ن رکورد حفاری طوالنی ترین چاه پارس جنوبی با عمق نهایی 5311 متر نیز 

توسط حفارمردان شرکت پتروپارس در سکوی B فاز 12 ثبت شده بود.

شرکت پتروپارس

گزارش به کمیسیون انرژی مجلس
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه »فعالیت های متنوع شرکت تأسیسات 
دریایی درصنعت نفت مانند ش��رکت مپنا در وزارت نیروست«، افزود: انتقال و نصب 
سازه های دریایی، بخش برجسته گزارش این شرکت به کمیسیون بود. حسین امیری 
خامکانی در خصوص حضور مسؤوالن شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی 
در جلسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر اساس گزارش ارائه شده توسط مسؤوالن 
مربوطه، این شرکت هم ردیف شرکت مپنا در وزارت نیرو است. وی با بیان اینکه »این 
شرکت فعالیت های متنوعی را در بخش های ساحلی و فراساحلی محقق کرده است«، 
افزود: حفر کانال ها، لوله گذاری دریایی و نصب و حمل سازه ها در فازهای مختلف پارس 
جنوبی از فعالیت های برجسته این شرکت است. عضو کمیسیون انرژی گفت: شرکت 
تأسیسات دریایی در برنامه افزایش صد میلیون مترمکعبی تولید گاز از پارس جنوبی تا 
پایان امسال نیز نقش دارد. امیری خامکانی افزود: گزارش حمل و انتقال سازه های نفتی 
و نصب آنها برای همکاران در کمیسیون انرژی حائز اهمیت بوده و مورد توجه همکاران 
قرار گرفت. این نماینده مجلس تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه شده تنگنای خاصی 

بر سر راه برنامه های شرکت تأسیسات دریایی وجود ندارد.

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

نشست در چابهار
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد چابهار در دیدار با مدیرعامل 
شرکت تایدواتر خاورمیانه گفت: در طرح های توسعه ای منطقه و بندر نیازمند همسویی، 
همفکری و همراهی هستیم تا بتوانیم هم افزایی داشته باشیم. حامد علی مبارکی خاطر 
نشان کرد: طرح توسعه محور ترانزیتی شرق مبتنی بر استفاده از ظرفیت بازرگانی و 
ترانزیت دیده شده است، لذا با وجود پتانسیل های موجود بایستی با ایجاد تسهیالت و 

تمهیدات الزم زمینه فعالیت سرمایه گذاران را در این زمینه فراهم کنیم.

شرکت تایدواتر خاورمیانه

نخستین مرکز تعمیر ویژه نفتکش ها به زودی تأسیس می شود 
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: نخستین مرکز تعمیر ویژه کشتی های تانکر 
در کشور به زودی با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( تأسیس 
می ش��ود. علی اکبر صفایی با اش��اره به ورود شرکت ملی نفتکش به حوزه تعمیرات 
کشتی ها درباره جزئیات آن، گفت: در این زمینه پیگیری  و مذاکراه با مسؤوالن سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
)ایزوایکو( در حال انجام است. وی افزود: برنامه ریزی الزم در این زمینه انجام شده و 
حتی با شرکت های خارجی که قرار است با ما همکاری و مشارکت کنند به تفاهم هایی 
رسیده ایم و امیدواریم با توجه به نیروهای متخصص و با تجربه شرکت ملی نفتکش 
به زودی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع به توافق نهایی برسیم. وی درباره اینکه 
»آیا این مرکز با مشارکت شرکت ملی نفتکش و ایزوایکو راه اندازی می شود؟«، گفت: 
ما بیشتر به دنبال این هستیم که مرکز تعمیرات کشتی های تانکر کشور را در قالب 
بخش خصوصی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران راه اندازی کنیم. صفایی افزود: در 
راه اندازی این مرکز مجموعه ایدرو بعنوان دولت و ما بعنوان بخش خصوصی با یکدیگر 

همکاری خواهیم کرد.

شرکت ملی نفتکش ایران

تعمیر 44 شناور
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون 44 فروند شناور دراین مجتمع تعمیر شده است. حمید رضائیان 
اصل افزود: پنج فروند از این شناورها کشتی اقیانوس پیما و مابقی کشتی های کانتینربر، 
نفتکش، شناورهای صیادی و الیروب است که متخصصان این مجتمع تعمیر کرده 
اند. این تعمیرات شامل خزه تراشی، زنگ زدایی، رنگ آمیزی بدنه، سرویس و بازرسی 
شافت پروانه، زنجیر و لنگر است. مدیرعامل ایزوایکو یادآورشد: امسال مدت زمان تعمیر 
شناورهای اقیانوس پیما از 15 روز به 10 روز کاهش یافته که دستاورد بسیار مهمی 
در این مجتمع است. رضائیان خاطرنشان کرد: پیش از این تعمیرات فنی و تخصصی 
این نوع کش��تی ها در کشور امکانپذیر نبود اما اکنون تمام مراحل تعمیرات دوره ای، 
اساسی و تخصصی آن به صورت کامل انجام می شود. وی افزود: با تعمیر شناورها در 
این مجتمع در مقایسه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، 30 درصد در هزینه ها 

صرفه جویی می شود.

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(

نصب و راه اندازی دستگاه پاالیش آب توازن کشتی
دستگاه پاالیش آب توازن کشتی های اقیانوس پیما که یکی از الزامات سازمان جهانی 
دریانوردی اس��ت برای نخستین بار از ابتدای سال آینده توسط شرکت پرشیا هرمز 
نصب و راه اندازی می ش��ود. مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی پرشیاهرمز با اعالم 
این خبر گفت: این طرح بر اس��اس توافق به عمل آمده میان شرکت پرشیا هرمز با 
شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به اجرا در می آید. حمید جمالی 
جمال آباد گفت: این توافق اولیه پس از یک س��ال و نیم بررسی و مطالعه به نتیجه 
رسیده و دانش فنی و تجربه میدانی الزم برای اجرای این پروژه در شرکت پرشیا هرمز 
وجود دارد. وی افزود: با موافقت با سازنده این دستگاه ها، قرار است نمایندگی نصب و 
راه اندازی دستگاه آب توازن کشتی در منطقه خلیج فارس به پرشیا هرمز واگذار شود. 
این پروژه بسیار بزرگ و مهم که از ابتدای سال آینده نصب و راه اندازی می شود از نظر 
ایجاد درآمد، انتقال تکنولوژی و ارتقاء جایگاه پرشیا هرمز در منطقه نقش اساسی دارد. 
وی در ادامه یادآور شد: پرشیا هرمز در حال تجهیز کارگاه های خود برای این کار است 
ضمن اینکه این کار زیر نظر نماینده سازنده اصلی دستگاه انجام خواهد شد. نصب این 
دستگاه قرار است در زمان تعمیرات ادواری کشتی ها انجام  شود و مدت زمان نصب 

نیز حدودا سه هفته به طول خواهد انجامید.

شرکت پرشیا هرمز

صفحه 46شماره 115/ مهر ماه 1393

اخبار شرکت ها






