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سالکمیتههایتخصصی

سـرمقـاله

زندگ��ی در طبیعت دوباره آغاز میش��ود و طراوت بهار ش��ور ت�لاش را برای
همه مخلوقات فراهم میآورد .انجمن مهندس��ی دریایی ایران نیز س��ال  93را با

فعالیتهای متنوع به پایان میبرد و امیدوار است سال  94آغازی باشد برای هم

افزایی بیشتر با سازمانها و ارگانهای دریایی کشور در جهت بهبود شرایط صنایع
استراتژیک دریایی کشور .خوشبختانه روند توسعه صنعت دریایی کشور در عین

کم توجهی مراکز دولتی مسئول ،با تالش و همت دلسوزان جامعه دریایی کشور،

روبه رشد بوده و اگر دقیق به شرایط بنگریم حضور بخش خصوصی در تمامی
زوایای این صنعت روبه افزایش است .شاید روزی اسم دریا مترادف بود با اسم
یک یا دو شرکت و مجموعه دولتی ولی هم اکنون صدها مجموعه قوی و توانا در

حوزههای مختلف دریایی فعالیت میکنند .این مجموعه گسترده برنامه ریزیهای
جدی تر و رسیدگی به مشکالت و مسائل این حرفه ها را نیز طلب مینماید .شکل
گیری کمیتههای تخصصی انجمن تصمیمی برای پاسخگویی به این نیاز بوده و

خوش��بختانه در بس��یاری موارد نیز این کمیته ها اقدامات مفیدی انجام داده اند.
مس��لم ًا رویکردهای تخصصی جدید در س��طح دولت و مجلس ضرورت تجزیه
و تحلیل دقیق و جامع مس��ائل و ارائه نظرات کارشناسی را ضروری میسازد و
اگ��ر اعضای انجمن بتوانند در قالب این کمیتههای تخصصی فعال تر و جدی تر

مسائل و مشکالت را مطرح و راه حلهای متناسب ارائه نمایند ،گوشهای شنوایی
نیز یافت خواهد ش��د .اگرچه همیشه گالیه داشته ایم که گوش شنوا وجود ندارد

ول��ی باید کمی هم به خود بیائیم و کاملتر و جامع تر مس��ائل را بنگریم و آماده
حضور در صحنههای کالن برنامه ریزی و اقصادی کشور شویم .مسلم ًا صنعت
استراتژیک دریایی کش��ور نیازمند نگرشهای جامع و فراگیر بوده و امید است
انجمن محل خوبی برای همفکری و همراهی در جهت تحقق این منظور در س��ال

 1394باشد.
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انجمن مهندسی دریایی ایران

انجمن علمی برتر در سال 1392
انجمن مهندسی دریایی ایران بعنوان انجمن برتر گروه فنی و مهندسی کشور در سال  1392لوح خود را دریافت کرد

انجمن مهندسی دریایی ایران در پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور که در تاریخ سهشنبه  26آذر  1393با حضور معاون علمی و فناوری

ریاست جمهوری و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد؛ بعنوان انجمن علمی برتر کشور در گروه فنی و مهندسی در سال  1392برگزیده شد.

در این مراس�م لوح انجمن علمی برتر گروه فنی و مهندس�ی ،با امضای دکتر حس�ن روحانی ،رییس جمهور ،به دکتر محمدس�عید س�یف ،رییس هیئت مدیره انجمن
مهندسی دریایی ایران ،تقدیم شد.

اخبار انجمن

اعطای عضویت افتخاری انجمن
مهندسی دریایی ایران به امیر
دریادار دکتر سیاری
در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن مهندس��ی
دریایی ایران با امیر دریادار سیاری ،فرمانده محترم
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مورخ
 ،93/10/ 24با توج��ه به تالشهای امیر دریادار
دکتر سیاری به عنوان یکی از فرماندهان با تجربه
دریایی و خدمات ارزنده ایش��ان در جهت توسعه
دریایی کشور ،از سوی انجمن مهندسی دریایی
ایران به عنوان عضو افتخاری انتخاب و لوحی در
این زمینه تقدیم ایشان گردید.

در ادامه این جلس��ه ،دکتر س��یف رئیس هیئت
مدیره انجمن ،ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و
اقدامات انجمن ،از همکاری نیروی دریایی ارتش
با این انجمن از سالهای گذشته تاکنون تشکر و
قدردانی نمود.
سپس امیر سیاری ضمن تشکر از حضور اعضای
هیئت مدیره در این جلسه ،به فعالیتهای خوب
انجمن در جهت پیشرفت و توسعه صنایع دریایی
کش��ور اشاره و اظهار داشت نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،همچون گذشته همواره
از فعالیتهای انجمن حمایت کرده و امید است
این تعامالت و همکاری به پیشرفت این صنعت
مهم در همه ابعاد دست یابد.
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ششمینهمایشبینالمللیصنایعفراساحل
انجمن مهندسی دریایی ايران با همكاري مركز
پژوهشیمهندسیدريایدانشگاهصنعتیشريف،
ششمین همایش بینالمللی صنایع فراساحل را
در تاریخ  14و  15اردیبهش��ت ماه سال 1394
با همکاری دانش��گاهها و نهادهای دریایی کشور
برگزارمینمايد.
محورهایهمایش:
فناوریفراساحل
طراحي سكوهاي ثابت
طراحي سكوهاي شناور
تکنولوژی و روشهای ساخت
استاندارها و مقررات
نصب و راهاندازی سازههای دريایی
فناوریهای زيرسطحی و واقع در بستر دريا
تعمیر و نگهداری سازههای فراساحلی
قابلي�ت اطمين�ان و ايمنی در س�ازههای
فراساحلی
تحليل امواج حدی غير معمول و خشن
مدلهای طیفی و احتماالتی امواج
مدلهای احتماالتی پاسخ
شكست و خستگی
شناورهای نجات در سكوهای دريایی
قابليت اطمينان سيستمهای رايزر و مهاربندی
بارگذاری حدی و پاسخهای سازه
ضربه و عملكرد آن
تحليل سازهای و بهينهسازی
تحليل و مديريت ريسک
فناوری مواد و مواد پیشرفته
ارزيابي ترک و كنترل آن
آزمايشات خستگی و عملكرد آن
افزايش عمر بهرهبرداری
تاثيرات محيط دريایی بر عملكرد مواد
ارزيابیخستگی
فناوری جوش و روشهای اجرا
كارایی و كاربرد مواد غير فلزی
اندازهگيری تنشهای پسماند و تحليل آن
فوالد و فناوریهای نو
عملكرد سازهای و تغييرشكلها
فناوری رايزر و خطوط لوله
طراحی و تحليل رايزر و خطوط لوله
مكانيک شكست و خستگی
هيدروليک و جريان
برداشتهای ميدانی ،بازرسی و تعمير
اندركنش خطوط لوله و خاک

عملیات و تکنولوژی نصب
هيدرودينامي�ک محاس�باتی و روشهای
عددی
هيدروديناميک شناورها و سازههای شناور
مدلسازی جريانهای سطح آزاد
هيدروديناميک رايزر و خطوط لوله
ورتكس و ارتعاشهای ناشی از آن ()VIV
انرژیهایتجديدپذيردريایی
سياستگذاریها و قوانين حاكم
فناوری انرژی موج
فناوری انرژی باد
فناوری انرژی جريان
مبدل انرژی حرارتی
مسائلزيستمحيطی
ژئوتكنيک دريایی
لنگرها و پیهای سطحی
پیهایشمعی
پیهایمكشی
خصوصيات بستر دريا و عملكرد آن
ژئوتكنيکخطوطلوله
اندركنش خاک،آب و سازه
فناوری نفت و گاز
فناوری نفت و گاز در آبهای كم عمق
فناوریهای نفت و گاز در آبهای عميق
مكانيک حفاری در دريا
فناوری تحكيم چاه نفت
مديريت و مهندسی مخزن
توليد و بهرهبرداری از مخازن دريا
گفتنی است کمیته هماهنگ کننده این همایش
تا به حال چهار جلس��ه برگزار کردهاست که در
آنها مسایلی همچون شرکت کنندگان داخلی و
خارجی در همایش ،تعیین سخنرانان افتتاحیه،
نوع کارگاهها ،زمانبن��دی آنها ،افراد ارائهدهنده
کارگاهها و ش��رکت کنندگان در ای��ن کارگاهها،
تعیین داوران و سرگروههای هر یک از محورهای
همایش ،ام��ور مالی و اجرای��ی و نحوه انتخاب
مقاالت برتر دانشجویان و تقدیر از آنها بررسی
شدهاند .الزم به ذکر است آدرس وبسایت رسمی
این همایش  www.oiciran.irاست.
همچنین از عموم پژوهش��گران ،دانش��گاهيان،
متخصصان ،سياس��تگذاران ،مدي��ران و ديگر
صاحبنظران عالقمند به توسعه صنايع دريايی
کش��ور ،دعوت میش��ود با حضور فعال خود از
طريق ارایه مقاله و شرکت در همايش در تحقق
اهداف آن همکاری نمايند.
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دو ویژگی بارز ششمین همایش بینالمللی صنایع فراساحل
دبیرششمینهمایشبینالمللیصنایعفراساحل
در گفتگ�وی مفصل و اختصاصی ب�ا ماریننیوز
گفت :این دوره از همایش دارای دو تفاوت اصلی
با دورههای قبل است.

دکتر س��عید مظاهری که در حاش��یه سومین
نشست کمیته هماهنگکننده این همایش ،با
خبرنگار ماریننیوز گفتگو می کرد ضمن اشاره به
اینکه این همایش نیز همانند پنج دوره قبلی در
دانشگاه شریف برگزار میشود درباره تفاوتهای
این دوره با دورههای قبل گفت :اولین تفاوت این
است که این همایش ،بینالمللی است .ذهنیت
ما این است که سابقه  5دوره برگزاری همایش،
رشد کافی را در مجموعه صنایع فراساحل کشور
ه��م در بعد علمی و هم در بع��د اجرایی ایجاد
کردهاس��ت به نح��وی که بتوانی��م در این دوره
تعامالت و دستاوردهای بینالمللی داشته باشیم.
وی اف��زود :تفاوت دوم در محوره��ای این دوره از
همایش اس��ت .در این دوره ،محورهای همایش،
س��اماندهی ش��ده و دو محور دیگر نیز به آنها
اضافه شده است.
رییس کمیته مهندسی ساحلی و فراساحل انجمن
مهندس��ی دریایی ایران اضافه ک��رد :محور اول،
بحث استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر دریایی در
فراساحل است .در دیگر کشورها بیش از سه دهه
است که در این زمینه فعالیت میشود اما در ایران
تا به حال فعالیت خاصی در این زمینه نداشتهایم .او
گفت :این همایش سعی دارد به مسئوالن گوشزد
کند که وجود  5800کیلومتر دریا ،دریای خزر در
ش��مال ،خلیج فارس در جنوب و دریای عمان در
سواحل سیس��تان و بلوچستان ،فرصت خوبی را
برای استفاده ایران از انرژیهای تجدیدپذیر دریایی
بوجود آوردهاست.
دکتر مظاهری در ادامه عنوان کرد :محور دوم که
در این همایش به آن توجه شدهاست ،فناوری نفت
و گاز است .او ضمن اشاره به اینکه در همایشهای
قبلی تنها به موضوعاتی همچون مهندسی سکو
پرداخته میش��د ،افزود :در این دوره ،مهندس��ی
مخزن و نفت و گاز را نیز اضافه کردیم زیرا در ایران
عملیات فراساحل عمدتا در حوزه نفت و گاز است.
وی همچنین اظهار داشت :در این همایش سعی
می کنیم که از متخصصان ایرانی مقیم خارج کشور
که در حوزه فراساحل و نفت و گاز فعالیت چشمگیر
دارند دعوت کنیم و بتوانیم با آنها ارتباط داشته
باشیم .او در پاسخ به س��وال خبرنگار ماریننیوز

مبنی بر اینکه افراد دعوتش��ده خارجی و ایرانی
مقیم خارج ،به نمایندگی از شرکتها ،انجمنهای
علمی و یا دانشگاه-های خارجی در همایش حضور
خواهند یافت ،گفت :از هر سه قشر میتوانند باشند
و ما هیچ محدودیتی نداریم.
بنا ب��ه فراخور ،ه��م از اف��راد آکادمیک و علمی
دعوت کردهایم که در حوزههای تحقیقات و تولید
دانش س��رآمد هستند ،هم از مدیران ارشد نفتی
دعوت کردهایم و هم از کس��انی که در حوزههای
آزمایشگاهی و تجهیزات فراساحلی فعالیت دارند.
پس ما از هر س��ه قشر دعوت کردهایم و بسته به

برگزار میش��وند اوال کمک می کنند که صنعت و
دانش همگرا شوند ،ثانیا باعث میشوند افرادی که در
این حوزه کار می کنند با توانمندیها و قابلیتهای
یکدیگرآشناشوندوهمچنینمشخصمی کنندکه
چه کارهایی تاکنون انجام شدهاند و چه چالشها و
کمبودهایی وجود دارند .روشن شدن این موضوعات
خود به توسعه صنایع فراساحل کمک می کند .وی
اضافه ک��رد :امیدواریم که همایش بتواند وضعیت
موجود را خوب ارائه ده��د و در کنار آن دورنمای
آینده را نیز مشخص کند .او گفت :من فکر می کنم
با توجه به اینکه اکثر مس��ئوالن و سیاستگذاران

اینکه زمان همایش با زمان افراد همخوانی داشته
باش��د یا نه ممکن اس��ت از قشری بیشتر از قشر
دیگر در همایش شرکت کنند .مظاهری همچنین
عنوان کرد :هدف همایش این اس��ت که بستری
برای انتقال فناوریهای نوین به کشور ،بهسازی
فناوریهای در حال استفاده در حوزه فراساحل و
تعامل بهتر کارشناسان داخلی و خارجی شاغل در
صنایع فراساحل ایجاد کند.
دبیر همای��ش افزود :برنامههایی ب��رای برگزاری
نشس��تها و کارگاهه��ای تخصص��ی ب��ا حضور
متخصصین داخلی ،دانش��گاهیان و دانشجویان
ب��ه همراه کارشناس��ان و اندیش��مندان خارجی
وج��ود دارد که البته جزئی��ات آنها هنوز معین
نشدهاست .دکتر سعید مظاهری در پاسخ به سوال
دیگری در رابطه با تاثیرات این همایش در جبران
عقبماندگیه��ا در حوزه فراس��احل گفت :همه
همایشهایی ک��ه در حوزه-های علمی و فناوری

صنایع فراس��احل ،عمدتا در بخش نفت و گاز ،در
این همایش حضور خواهند داش��ت این همایش
میتوان��د به حرکتی که صنایع نفت و گاز باید در
آینده داشته باشند کمک کند.
دکتر مظاهری در پایان تاکید کرد :باید توجه کنیم
دانش��گاهها و پژوهش��گران ،بخش اول و کلیدی
هر حرکت فناورانه و در راس��تای توسعه هستند.
برگزاری همایش در دانشگاه شریف که یک مرکز
علمی و صنعتی مهم است ،نشاندهنده اهمیت
حوزه فراس��احل اس��ت و باعث ترغیب و تشویق
دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای حضور در
حوزه فراساحل میشود .همایش کمک می کند که
حوزه فراساحل به این اندیشمندان و متخصصان
و پژوهشگران بهتر شناسانده شود و امیدواریم که
دانشگاهها در این حوزه قدمهای بزرگی بردارند و
در پی آن صنایع فراساحل نیز انشاء اهلل پیشرفت
خوبی داشته باشند.
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جلسه کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی در شرکت نفت فالت قاره ایران
جلسه کمیته مهندسی س�احلی و فراساحلی
انجم�ن در روز  11بهمن  1393با حضور جمعي
از مدي�ران و متخصصين دريايي و صنعت نفت
كشور در شركت نفت فالت قاره برگزار گرديد.
در ادامه به مباحث مطرح ش�ده در این جلسه
توجهنمایید.
تبیي�ن مش�كالت و چالشه�ای صنع�ت
فراس�احل كش�ور در شش�مين هماي�ش
بينالمللی صنايع فراساحل

ب��ه گ��زارش
خبرن��گار مارین
نی��وز ،در خالل
جلس��ه كميته
مهندسيساحلي
و فراس��احلي انجمن مهندس��ي درياي��ي ايران
مش��کالت و چالشهای صنعت فراساحل کشور
جهت ط��رح در همای��ش بین الملل��ی صنایع
فراساحل عنوان شد.
مهن��دس محمدی از بخش حف��اری و ترمیم
چاه ش��رکت نفت فالت قاره گفت :هنوز هیچ
عملیات حفاری در آبه��ای بینالمللی ایران
صورت نگرفته است .وی ضمن بیان این مطلب
افزود :البته در خلیج فارس حفاریهای زیادی
کردهایم اما حوزه اکتش��افی نفت فالت قاره به
خلیج ف��ارس محدود شدهاس��ت و در دریای
عمان هی��چ عملیاتی صورت نگرفتهاس��ت .او
درباره دلیل این مشکل گفت :بزرگترین چالش
موجود ،انجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک
دریایی است .اهمیت این مطالعات در این است
که مشخص می کند محدودیتهای بستر دریا
برای نصب دکل چیس��ت و همچنین مشکل
دیگر ،نصب دکل در مناطقی اس��ت که بستر
دریا برای نصب مناسب نیست .دکتر مظاهری
دبير شش��مين هماي��ش بينالملل��ي صنايع
فراساحل نیز اظهار نمود كه مسائل و مشكالت
صنعت فراساحل به نوعی مناسب و شفاف در
همايش توس��ط شركت نفت فالت قاره مطرح
ش��ده تا زمين��ه ايدهپ��ردازی و فعاليت براي
متخصصين و انديشمندان فراهم گردد .در اين
رابطه شركت نفت فالت قاره استقبال خود را
از تهيه مطالب مرتبط با چالشهای فنی پيش
رو و احتمالی صنعت فراس��احل و طرح آن در
ششمين همايش بينالمللي صنايع فراساحل
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اعالم نمود.

ضرورت توجه بيشتر به شناورهای مورد
نياز صنعت فراساحل كشور

مدی��ر عملی��ات
دریایی شرکت نفت
فالت ق��اره در این
جلس��ه كميت��ه
مهندسي ساحلي و
فراس��احلي انجمن دريايي ايران اظهار نمود :الزم
است مشكالت شناورهای مورد نياز صنعت نفت و
ش��ركت ف�لات ق��اره از قبيل ردهبن��دی ،تامين
نقدينگی و زمانبندی ياردهای س��اخت ش��ناور
برطرف ش��ود .او در ادام��ه گفت :صنعت نفت به
شناورهای  DP1و  DP2نيازمند است و براي توانمند
نمودن بخش داخلی الزم اس��ت كه سياستهای
حمايتی روشنی از بخش خصوصي صورت پذيرد.
به گ��زارش ماریننیوز ،در رابطه با سیاس��تهای
حمایت��ی از بخش خصوصی ،هماهنگي فیمابين
شورايعالی صنايع دريایی و ستاد توسعه فناوری و
صنايع دانشبنيان دريایی معاونت علمی و فناوری
رياست جمهوری میتواند در اتخاذ يک سياست
واحد و كارآمد تاثيرگذار باشد .مهندس زمانیفرد
در ادامه جلسه افزود :مشکل دیگر ما در بخش نرم
افزاری است .او گفت ما در مانیتورینگ ،رديابي و
مديريت شناورهاي در اختيار نيز مشکل داریم و
کنترل الکترونیکی شناورها و برنامه ريزي بهينه
براي ناوگان در اختيار نيز یک چالش براي مجموعه
نفت فالت قاره محسوب ميشود.
ضرورت بهسازی سكوهای نفتی موجود

مهندس نوعدوس��ت نیز ب��ه نمایندگی از بخش
س��ازههای دریایی فالت قاره گفت :باید رویهای
مشخص برای برخورد با سکوهای قدیمی ایجاد
کنیم .او که در جلس��ه کمیته مهندسی ساحلی
و فراساحلی انجمن مهندس��ی دریایی ایران در
ش��رکت نفت فالت قاره سخن میگفت در ادامه
اف��زود :در حال حاضر  120جکت نصب ش��ده
در خلیج ف��ارس داریم که عمده آنها متعلق به
ش��رکت نفت فالت قاره است .وی گفت :یکی از
مش��کالت حال حاضر ما این است که عمر این
س��ازهها زیاد است و ما برای بازرسی فنی آنها و
ارزیابی استحکام این سازهها با چالشهایی روبرو
هستیم .وی همچنین اظهار داشت :ما در رابطه
با سکوهای دریایی اس��تاندارد مخصوص خلیج

فارس نداریم و همچنین نی��از داریم که رویهای
برای برخورد با س��کوهای قدیمی ایجاد کنیم .او
بیشتر توضیح داد :ما باید نحوه بازرسی از سکوهای
قدیمی و نگهداری از آنها برای  10تا  20س��ال
آینده را تبیین کنی��م .او ادامه داد :ما در رابطه با
امکانات سختافزاری و نرمافزاری برای بازرسی از
بخشهایی از س��کوها که از دید پنهان است نیز
مشکالتیداریم.
همكاری ش�ركت نفت فالت قاره و كارگروه
توس�عه فن�اوری س�تاد توس�عه صناي�ع
دانشبنيان دريایی

ب��ه گزارش خبرن��گار مارین نی��وز ،مهندس جواد
رس��تمی ،مدي��ر پژوهش و فناوری ش��ركت نفت
فالت قاره ايران ،اظهار نمود :مس��ایل و چالشهای
مطرح شده در جلسه در خصوص صنايع فراساحل
میتوانند دستهبندی شوند و با همكاری ستاد توسعه
فناوری و صنايع دانشبنيان دريایی معاونت علمي و
فناوری رياست جمهوری به دانشگاهها و شركتهای
دانشبنيان برای ارای��ه راه حل و نوآوری در زمينه
صنايع فراس��احل كشور عرضه ش��وند .وی افزود:
موضوعات میتوانند با اولويتهای مختلف تعريف
ش��وند و در اختيار صاحبنظران قرار داده ش��وند.
گفتنی اس��ت در اين رابطه قرار شد جلساتی بين
كارگروه توسعه فناوری ستاد دريایی معاونت علمی
و فناوری و شركت نفت فالت قاره برای دستهبندی
و نهایی نمودن موضوعات و چالشهای پيش روی
صنايع فراساحل برگزار گردد.
جهتدهی پژوهشهای دانش�گاهی برای رفع
نيازهای صنعت فراساحل كشور

رییس پژوهشکده س��امانههای دریایی دانشگاه شیراز
گفت :میتوان از طریق تعریف پایاننامههای مناس��ب
ارتباطصنعتودانشگاهراتقویتکرد.بهگزارشخبرنگار
ماری��ن نیوز ،دکتر رضا مهریار ضمن اعالم این موضوع
که پژوهش��کده توان انجام پروژههای زیادی در زمینه
فراساحل را دارد گفت :ما در حوزههای هیدرودینامیک،
ژئوتکنیک و خوردگی متخصصین متعددی را داریم که
میتوانیم به این حوزهها وارد ش��ویم .وی افزود :نیازی
نیست که ارتباط صنعت و دانشگاه حتما از طریق عقد
ق��رارداد صورت بگیرد و اگر صنعت نیازهای خود را به
صورت مش��خص تعريف نمايد میتوان پاياننامههای
تحصي�لات تكميلی را در راس��تای ح��ل معضالت و
چالشهای صنعت فراساحل كشور تعريف نمود.

دبیرهمایش:

همایش صنایع دریایی ،بزرگترین رویداد ساالنه دریایی کشور است

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى:

بازار صنايع دريايى ايران در اختيار شركتهاى خارجى قرار گرفتهاست
وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

اجازه نمیدهيم توليد هيچ محصول دريايى قابل ساخت در داخل به خارج سپرده شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش:

جدا شدن از دريا خواست و برنامه استعمار عليه كشور ماست

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

باید براى صنايع دريايى ،نظامسازى كنيم
رییسدانشگاهصنعتیامیرکبیر:

اغلب دانشگاههاى ايران در سطح دانشگاههاى نسل اول ماندهاند
دکتر آشوری عضو هیئت رئیسه مجلس:

تمام حركتهاى ما بايد به سمت توليد باشد

افتتاحیهشانزدهمینهمایشصنایعدریایی
شانزدهمين همايش صنايع دريايى و نمايشگاه بينالمللى صنايع دريايى طى روزهاى  11تا  14آذر ماه سال جارى از سوى انجمن مهندسى دريايى ايران و
سازمان بنادر و دريانوردى با همكارى ارگانهاى دريايى كشور در بندرعباس برگزار شد و با حضور وزير صنعت ،معدن و تجارت ،فرماندهان نيروهاى دريايى
ارتش و سپاه ،دكتر آشورى عضو هيأت رئيسه مجلس ،رييس كميته بنادر و دريانوردى مجلس ،معاونان وزير صنعت ،معدن و تجارت ،مديرعامل سازمان بنادر
و دريانوردى ،استاندار هرمزگان ،ریيس دانشگاه صنعتى اميركبير و بسيارى از فعاالن و مديران ارشد دريايى كشور همراه بود كه در ادامه ،گزارشى اجمالى
از مباحث و موضوعات اصلى مطرح شده ارائه میشود .مراسم افتتاحيه شانزدهمين همايش صنايع دريايى با تالوت آياتى از قرآن مجيد و پخش سرود ملى
و نمايش نماآهنگهاى صنايع و فعاليتهاى دريايى كشور آغاز شد .در این مراسم وزير صنعت ،معدن و تجارت ،فرماندهان نيروهاى دريايى سپاه و ارتش،
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى ،استاندار هرمزگان و رييس دانشگاه صنعتى اميركبير در سالن شهيد آوينى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى هرمزگان
به همراه بيش از  1000تن از كارشناسان ،مديران ،فعاالن دريايى ،دانشجويان و صنعتگران اين حوزه حضور داشتند .عالوه بر پوشش مراسم افتتاحیه توسط
خبرنگاران رسانههاى ملى و استانى ،این مراسم به صورت مستقیم از شبكه تلویزیونی خليج فارس نیز پخش شد .پس از اعالم برنامهها توسط مجرى،
دكترحميد زراعتگر ،دبير همايش ،گزارشى از برنامهها و اهداف همايش ارائه کرد.
دبیرهمایش:

همایش صنایع دریایی ،بزرگترین رویداد ساالنه دریایی کشور است
دبير شانزدهمين همايش صنايع دريايى گفت :همايش و نمايشگاه دريايى كه زمانى اتفاقى كوچك
در حاشيه ساير رويدادهاى دريايى محسوب میشد ،امروز به رويدادى مهم و به نوعى به بزرگترين
رويدادساالنهدريايىكشورتبديلشدهاست.دكترحميدزراعتگردرسخنرانىافتتاحيهشانزدهمين
همايش صنايع دريايى در سالن شهيد آوينى بندرعباس از اين شهر به عنوان پايتخت دريايى ايران
ياد كرد و توضيح داد :امسال بنا به شرايط منحصربهفرد هرمزگان ،از جمله تجمع بنادر مهم ،صنايع
كشتیسازى بزرگ همچون ايزوايكو ،درويشى و صف ،استقرار پايگاههاى نيروهاى مسلح دريايى
كشور ،دانشكدههاى دريايى ،شيالت و دهها شركت كوچك و بزرگ ،همايش را در بندرعباس برگزار
كردهایم .وى هدف همايش را فراهمسازى بسترى مناسب براى معرفى دستاوردهاى يكساله و طرح
مسايل و مشكالت صنايع دريايى دانست و افزود :در کنار همايش ،نمايشگاه دريايى هم با حضور
 120ش��ركت در  5000مترمربع فرصت مناسبى براى ارائه دستاوردها و توانمندیهاى دريايى
كشور و مذاكرات تجارى فراهم كردهاست .دبير شانزدهمين همايش صنايع دريايى از دريافت 473
مقاله در اين دوره خبر داد و گفت :از اين تعداد حدود  240مقاله پذيرفته شد كه  38مقاله برتر طى دو روز در همايش ارائه میشود.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى:

بازار صنايع دريايى ايران در اختيار شركتهاى خارجى قرار گرفتهاست
معاون وزیر راه و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اينكه «تحقق شعار توسعه دريامحور بدون اتكا به يك صنعت دريايى پيشرو و توانمند غيرممكن
است» استقرار و توسعه صنايع دريايى را از سياستهاى اصلى اين سازمان خواند .محمد سعيدنژاد طى سخنانى
در افتتاحیه شانزدهمين همايش صنايع دريايى دراينباره توضيح داد :سازمان بنادر و دريانوردى با استفاده از
امكانات خود ،در بخش توسعه ناوگان ،تجهيزات بندرى و خدمات پشتيبانى به حمايت از صنايع دريايى داخلى
پرداخته و مشوقهاى زيادى را از محل طرح وجوه ادارهشده به متقاضيان ساخت داخل اعطا كردهاست .او گفت:
بازار گسترده صنايع دريايى ايران به داليل مختلف در اختيار شركتهاى خارجى قرار گرفتهاست .معاون وزير
راه و شهرسازى با بيان اينكه «روند سفارش كار به خارج را حتى در بخشهايى چون تعميرات و خدمات دريايى
شاهد هستيم «گفت :راهكار خروج از اين وضعيت ،اعمال محدوديتهاى منطقى براى سفارش به خارج در كنار
اعطاى مشوقها و تسهيالت و تكميل زيرساختها در داخل است .وى افزود :اگر محدوديتهاى غيرمنطقى براى
سفارش كشتى به خارج ايجاد كنيم؛ بخش مهمى از عمليات دريايى ما در اختيار خارجیها قرار خواهد گرفت
كه مورد تأييد هيچكس نيست .سعيدنژاد در ادامه از كاهش  50درصدى حجم ساخت شناورهاى كوچك در
چهار سال گذشته خبر داد و گفت :در حاليكه سال  88تعداد  30فروند شناور كوچك و متوسط از محل طرح
وجوه ادارهشده ساخته شده بود ،اين رقم در سال  92به  14فروند كاهش يافت.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

اجازه نمیدهيم توليد هيچ محصول دريايى قابل ساخت در داخل به خارج سپرده شود
وزير صنعت ،معدن و تجارت سخنران اصلى مراسم افتتاحيه شانزدهمين همايش صنايع دريايى بود كه در بخشى از سخنان خود تأكيد كرد :اجازه نمیدهيم
تأمين و توليد هيچ محصول دريايى قابل ساخت در داخل به خارج سپرده شود.
محمدرضا نعمتزاده افزود :همه ما در جامعه دريايى شامل بهرهبرداران ،سفارشدهندگان و سازندگان ،در اين خواست ،مشترك و همراه هستيم.
وى با بيان اينكه «بهترین راهحل سازندگان كشتى و تجهيزات دريايى براى دريافت سفارش ،ارائه طرحهاى داراى توجيه اقتصادى و منطقى است» گفت:
مدیران كشتیسازیها به جاى كار سياسى و رفتن به سراغ نمايندگان مجلس ،بايد با كار خوب خود نظر مشتريان را جلب كنند .نعمتزاده با اعالم اين خبر
به نقل از مديرعامل مجتمع كشتیسازى و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو) که كارهاى اين شركت در ماههاى اخير چند برابر شده و صف سفارش شكل
گرفته است ،در مورد وضعيت شركت صنعتى دريايى ايران (صدرا) نيز عنوان كرد :امروز امكانات صدرا معطل ماندهاست .شخصا تاكنون چند جلسه از جمله
با معاون اول رييس جمهور و مالكان و سهامداران شركت داشتهام.
وى با تأكيد بر اينكه «درستكردن ،مشكلتر از خرابكردن است» افزود :با اين حال ،قول میدهم تا سال آينده وضعيت صدرا تغيير كند و فارغ از اينكه چه
كسى مالك و سهامدار اصلى آن باشد ،دردهاى اين شركت را جراحى و مداوا خواهيم كرد .وی در ادامه با بيان اينكه «هیچ كارخانه کشتیسازى در دنيا كل
تجهيزات يك كشتى يا دكل دريايى را خود نمیسازد» در عین حال تأكيد كرد :بايد گروههاى تخصصى صنايع وابسته دريايى را ايجاد كنيم و بدانيم براى
كشتیساز شدن نمیتوان فقط سازه كشتى را ساخت .وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اينكه «ساخت تجهيزات در بخش خودروسازى تا حد قابل
قبولى ايجاد شدهاست» گفت :متاسفانه در كشتیسازى ،بخش عمده تجهيزات از خارج تأمين میشود .وى از كشتیسازان خواست خود را جاى سازندگان
قطعات و تجهيزات دريايى قرار دهند و تصريح كرد :همانطور كه كشتیسازان كشتيرانیها را بابت سفارش ساخت شناور به خارج مالمت می کنند ،جا دارد
خود را هم بابت سفارش قطعات و تجهيزات دريايى به خارج مالمت كنند و روند كنونى را تغيير دهند .نعمتزاده همچنين بر ضرورت صدور محصوالت و
خدمات فنى و مهندسى دريايى تأكيد كرد و توضيح داد :ما همانقدر كه بر جايگزينى واردات تأكيد می کنيم ،بايد بر صادرات هم تأكيد داشته باشيم و بدانيم
كه صدور هر شناور يا سازه دريايى به خارج ،باعث اقبال بيشتر مشتريان داخلى به كشتیسازیها هم خواهد شد.
وى در ادامه با اشاره به اينكه «قوانين ،مقررات و استانداردهاى دريايى از جمله محورهاى شانزدهمين صنايع دريايى است» گفت :قانون كنونى مربوط به
شورايعالى صنايع دريايى مشكالت زيادى دارد و بايد هرچه زودتر يك اليحه منطقى حمايتى در اين زمينه به مجلس بدهيم .وی با اشاره به منابع تعيينشده
براى صندوق صنايع دريايى در قانون فعلى توسعه و حمايت از صنايع دريايى تأكيد كرد :مواردى از قبيل اينكه شناورهاى حمل نفت و گاز پولى به دولت
بدهند قابل اجرا نيست و كسى پول زور به صنعت دريايى نمیدهد .بنابراين ،بايد راهكارهاى معقولى براى تأمين منابع صندوق پيدا كنيم.
وى با اشاره به حضور مديرعامل و مديران سازمان بنادر و دريانوردى در اين همايش بر ضرورت گسترش خطوط حمل بار و مسافر دريايى تأكيد كرد و گفت:
اين امر هم موجب رونق و رقابت بين بنادر و هم فعال شدن بخشهاى كشتيرانى و كشتیسازى میشود .وزير صنعت ،معدن و تجارت در ابتداى سخنان
خود با اشاره به برگزارى جلسات ماهانه خود با خبرگان صنعت دريايى كشور طى يكسال اخير گفت :در پى اين جلسات ،برنامههاى  18مادهاى براى رفع
مسايل و مشكالت صنعت دريايى كشور ارائه كردم كه اقدامات براى تحقق آن آغاز شده است.
وى با تأكيد بر اينكه «اين برنامه بايد با سرعت بيشترى اجرايى شود» افزود :تعيين استراتژیها ،اهداف و سياستهاى صنعت دريايى كشور از جمله مفاد اين
برنامه است كه اجراى آن را انجمن مهندسى دريايى ايران برعهده گرفتهاست و ما بايد سريعتر در جهت تدوين برنامه  10ساله صنايع دريايى اقدام كنيم.
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فرمانده نیروی دریایی ارتش:

جدا شدن از دريا خواست و برنامه استعمار عليه كشور ماست
فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران نيز در اين مراسم با تأكيد بر اينكه «جدا شدن از دريا خواست و برنامه
استعمار عليه كشور ماست» گفت :امروز براى مقابله با اين برنامه ،مقام معظم رهبرى تئوری «بازگشت به دریا» را مطرح
کردهاند .امير دريادار حبيباهلل سيارى با اشاره به سابقه طوالنى دريانوردى ايرانيان يادآور شد :ما مردمان همان كشورى
هستيم كه كشتیهاى آن بيش از  2000سال قبل به درياى مديترانه رفتند و درياها را در كنترل خود داشتيم .وى با طرح
این پرسش که « چرا ما با اين سابقه ،از دريا و بهرهبردن از منابع خدادادى آن بازمانده-ايم؟ «گفت :امروز هيچ يك از 20
شهر بزرگ ايران در سواحل جنوب و بويژه جنوب شرق (مکران) قرار ندارند و تراكم جمعيت در سواحل ما بسيار اندك
است؛ كه دليل اين جدايى از دريا را بايد در رسوخ تفكرات استعمارى در كشور دانست .سيارى تأكيد كرد :براى تغيير اين
وضعيت ،كافى است تدابير رهبرى و سياستهاى كلى را دستور كار خود قرار دهيم و همه توان جامعه دريايى را در جهت
پيشبرد توسعه دريامحور به كار گيريم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه:

بایدبراىصنايعدريايى،نظامسازىكنيم
در ادامه اين مراسم ،فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى با تأكيد بر ضرورت تغيير سيستمهاى موجود در اداره كشور گفت :یکی از مسائلى
كه استعمارگران براى پيگيرى اهداف خود در كشور ما موفق به انجام آن شدهاند ،سيستمسازى بودهاست.
سيستمسازى با اين هدف صورت ميگیرد كه اگر خودشان بر سر كار باشند ،اهداف خود را از طريق سيستم
پيش ببرند و اگر هم خودشان حضور نداشته باشند ،باز هم سيستم كاركرد قبلى را داشته باشد.
وی با بيان اينكه «امروز صنعت دريايى ما تكان نمیخورد» دليل آن را تبعيت از سيستمهاى قديمى دانست
و تصريح كرد :سيستمسازى مثل ريل قطار است كه اگر همه مسافران قطار هم عوض شوند ،باز هم مسير
قطار عوض نمیشود .فرمانده نيروى دريايى سپاه با اشاره به جلسات و نشستهاى مختلف در شورايعالى
انقالب فرهنگى ،مجمع تشخيص مصلحت نظام و برگزارى نشستهاى ساالنه صنايع دريايى گفت :علیرغم
همه اين مباحثات ،اداره كشور همچنان بر همان ريل قبلى است؛ در حاليكه ريلگذارى بايد متناسب با
اهداف انقالب و منافع كشور باشد و نه خواست بيگانگان .فدوى با تاكيد بر اينكه «در بخشهايى مثل صنايع
دفاع كه خود سيستمسازى كردهایم ،كشورهاى ديگر پيرو ما شدهاند» تأكيد كرد :قبل از هر اقدامى ،باید
براى صنايع دريايى ،نظامسازی كنيم تا همه موارد آن مربوط به خودمان باشد .وی با انتقاد از عدم حضور محمد حسين داجمر ،مديرعامل كشتيرانى جمهورى
اسالمى ،بعنوان رييس كارگروه دريايى تدوين برنامه ششم در اين همايش گفت :به دليل همين اتفاقات است كه ميبینيم ايزوايكو با آنكه همزمان با هيوندايى
كره جنوبى احداث شد در كشتیسازى پيشرفتى نداشته و سهم ما از بازار ساخت شناور در حد هشت شناور كوچك و متوسط در سال نزول كرده است.
رییسدانشگاهصنعتیامیرکبیر:

اغلب دانشگاههاى ايران در سطح دانشگاههاى نسل اول ماندهاند
در بخش دیگری از مراس��م افتتاحيه ،رييس دانش��گاه صنعتى اميركبير آمادگى اين دانشگاه را براى تعريف مدل و
روش همكارى مشترك با بخشهاى صنعتى ،تجارى و خدماتى مرتبط با حوزه مهندسى دريا اعالم كرد .دكتر احمد
معتمدى در شانزدهمين همايش صنايع دريايى با بيان اينكه «اغلب دانشگاههاى ايران در سطح دانشگاههاى نسل
اول ماندهاند و صرفا به آموزش دانشجويان میپردازند» توضيح داد :این در حالى است كه امروز دانشگاههاى معتبر
دنيا از دانش��گاههاى نس��ل دوم كه عالوه بر آموزش به تحقيقات هم توجه دارند ،نيز عبور كردهاند و به دانشگاههاى
نسل سوم تبديل شدهاند.
وى افزود :دانشگاههاى نسل سوم عالوه بر آموزش و تحقيقات ،به توليد دانش فنى و تكنولوژى توجه دارند؛ بطوريكه حداكثر
 20تا  22درصد بودجه خود را از آموزش و بخش عمده را از توليد دانش فنى و همكارى با صنايع و بخش خدمات كسب
می کنند .معتمدى با بيان اينكه «براى حركت به سمت دانشگاههاى نسل سوم بايد زبان مشتركى با بخشهاى صنعتى و
خدماتى پيدا كنيم «افزود :خوشبختانه دانشگاه اميركبير در بخش مهندسى دريا گامهاى خوبى در اين جهت برداشته و
پروژههاى متعدد نظامى و تجارى را اجرا كرده است .وى مهندسى دريا و سواحل را از مزيتهاى كشور خواند و گفت :آمادگى داريم روش و مدلهايى براى
كار مشترك با بخشهاى نظامى ،تجارى و صنعتى تعريف كنيم.
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گزارشیازجلساتکمیتههایتخصصیانجمندرهمایشصنایعدریایی
کمیتههای تخصصی انجمن مهندس�ی دریایی
ایران که نقش اساس�ی در پیش�برد اهداف این
انجمن در جهت اعتالی صنایع دریایی کش�ور
دارن�د؛ فرصت ش�انزدهمین همای�ش صنایع
دریایی را مغتنم شمرده و در جریان این همایش
با اس�تفاده از حض�ور خیل کثی�ری از مدیران،
مس�ئوالن و کارشناس�ان مرتبط با حوزه دریا،
جلسات تخصصی خود را برگزار کردند.
گفتنی است کمیتههای تخصصی انجمن عبارت
اند از «کمیته کشتیسازی»« ،کمیته مهندسی
س�احلی و فراس�احلی»« ،کمیته کشتیرانی و
دریان�وردی»« ،کمیت�ه آم�وزش و تحقیقات»،
«کمیت�ه خودکفای�ی تامین تجهی�زات ،مواد و
خدمات فنی مهندسی»« ،کمیته دانشجویی»،
«کمیت�ه قوانی�ن ،مق�ررات و اس�تانداردها» و
«کمیته گردش�گری و شناورهای تندرو» که در
زیر گزارشی از جلسات بعضی از آنها در جریان
همایششانزدهمرامیخوانید:
کمیتهکشتیسازی

جلسه کمیته کشتیسازی در روز  12آذر برگزار
ش��د .موضوع دستور جلس��ه "مطالعه و تحلیل
الگوی توسعه صنعت کشتیسازی در کشورهای
منتخب" عنوان شد .در ادامه جلسه مطرح شد:
ل��زوم مطالعه الگوهای صنع��ت دریایی در دیگر
کش��ورها ،لزوم حمایتهای دولتی از این بخش،
نیاز ب��ه ایجاد زنجیره صنایع مرتبط با دریا ،لزوم
تدوین سیاستهای درست و متناسب با شرایط
کشور ،نگاهی به آمارهای جهانی بازار کشتیسازی
و بررس��ی اجمال��ی ویژگیهای صنای��ع دریایی
کش��ورهای ژاپن ،کره جنوبی ،ترکیه ،فیلیپین،
ویتنام ،هند و برزیل

کمیته گردشگری و شناورهای تندرو

جلسه این کمیته در تاریخ  11آذر برگزار شد .از
جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :برنامه ششم و افزایش سهم
دریا در این برنامه ،عدم حضور بحثهای دریایی
در سیاس��تهای کالن و ض��رورت تذکر مجامع
دریایی به تدوین کنندگان سیاستها و برنامهها
و همچنین برگزاری همایش چهارم ش��ناورهای
تندرو.
کمیتهکشتیرانیودریانوردی

جلسه کمیته کشتیرانی و دریانوردی در 11آذرماه
برگزار شد .موضوعات مطروحه در این جلسه به
شرح زیر میباشند :لزوم اختصاص بودجه توسط
وزارت علوم برای رش��تههای دریانوردی ،ارزیابی
مناسب آموزش پرسنل دریانورد و تاکید بر ارجح
بودن دریانوردان ایرانی بر خارجیها برای کار در
ناوگان داخلی.

کمیت�ه تامین تجهی�زات ،م�واد و خدمات فنی
مهندسی

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

"س��وپرمارکت دریایی"" ،رتبهبندی شرکتها
و موسس��ات دریای��ی"" ،اس��تانداردها و لزوم
رعای��ت آنه��ا در تهیه و تامی��ن محصوالت و
پافشاری موسس��ات ردهبندی بر اجرای آنها"،
"توانمندیه��ای داخل��ی در تولید بس��یاری از
قطع��ات و ارائ��ه خدمات و حمای��ت از صنایع
دریایی داخلی".
کمیتهمهندسیساحلیوفراساحلی

در جلسه کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی
که در تاریخ  12آذرماه برگزار شد موضوعات زیر
مطرح شدند:
برگ��زاری جلس��ات ب��ا صاحب��ان صنایع در
حوزه ه��ای دولت��ی و غیردولت��ی ،بررس��ی
پتانس��یل های بالق��وه و بالفع��ل آموزش��ی و
پژوهش��ی کش��ور در انطباق با نی��از صنایع
دریای��ی به صورت عقلی و واقعی ،نیاز صنعت
به تعریف صحیح و دقیق گلوگاه های صنعتی
و ارجاع آن ها به دانشگاه ها ،ضرورت برگزاری
جلسات صنعت و دانشگاه با برنامه ای هدفمند،
ط��رح تدوین اطلس س��ازه های فراس��احلی
ایران ،برگزاری همایش فراس��احل و ضرورت
بینالملل��ی ب��ودن آن و بررس��ی راهکارهای
توسعه دانش ساحلی و فراساحلی در کشور.
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گزارش کمیته علمی (مقاالت و کارگاهها)
مقاالت

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

مجموعه مقاالت منتشر شد.
حدود  100نفر از اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و
مراكز علمى پژوهشى ،كار داورى و انتخاب مقاالت
را برعهده داشتند.
داوران بر اس��اس محورهاى همايش و تخصص
آنان در سايت دسته بندى شده و هر مقاله طبق

محور :مدیریت و برنامهریزی

قبول (درصد)

مردود (درصد)
کل (تعداد)

محور :صنعت و فناوریهای دریایی

قبول (درصد)

مردود (درصد)
کل (تعداد)

54.4
45.6
57
60

40

206

محور :سازههای ساحلی و فراساحلی نفت و گاز
قبول (درصد)

مردود (درصد)
کل (تعداد)

محور :حمل و نقل و خدمات دریایی

قبول (درصد)

مردود (درصد)
کل (تعداد)

محور :علوم دریایی و شرایط محیطی

قبول (درصد)

مردود (درصد)
کل (تعداد)

محور :قوانین ،مقررات و استانداردها

قبول (درصد)

مردود (درصد)
کل (تعداد)

محور :سرمایههای انسانی

قبول (درصد)

مردود (درصد)
کل (تعداد)
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67.1

32.9
73

65.7

34.3
32
40
60
68
60

40
10
67

33
6

تخصص داور براى ارزيابى ارسال گرديد.
در اين دوره براى اولين بار ،درصد و ميزان فراوانى
مقاالت دريافتى در محورهاى اصلى شانزدهمين
هماي��ش صنايع دريايى از س��وى كميته علمى
همايش اعالم شد:

کارگاهها

فراخوان ارائه كارگاههاى آموزش��ى از ابتداى شهريور ماه  93به صورت
رسمى براى تمام اعضاى حقوقى انجمن ارسال شد .پس از این فراخوان،
عناوين  35كارگاه به دبيرخانه واصل گرديد كه از بين آنها  15كارگاه
در همايش ارائه شد.
کارگاههای ارائه شده در همایش

 .1بررسى تجربى و عددى عملكرد پروانههاى دريايى /دانشگاه صنعتى
شريف
 .2ارائه تجربيات در زمينه حفظ محيط زيست دريايى (مقابله اضطرارى
در دريا) /سازمان بنادر و دريانوردى
 .3چگونگى بررس��ى حوادث و س��وانح دريايى /كشتيرانى جمهورى
اسالمى
 /Ecoship.4مؤسسه ردهبندى ايرانيان و KR
 .5مراحل انجام تعميرات در حوضچه خش��ك /شركت ملى نفتكش
ايران
 .6آشنايى با تعميرات و نگهدارى برنامهاى تجهيزات بندرى و دريايى/
شركتتايدواترخاورميانه
 .7بيمههاى دريايى با محوريت  / P & Iموسسه بيمه متقابل كيش
 .8جمعآورى همزمان موجشكن ميانى حوضچه و چالشهاى پيش رو/
شركت بحر گسترش هرمز
 .9طراحى و ساخت دستگاه  /Push Pullصنايع فراساحل (صف)
 .10ضرورت و فرآيند تدوين نقشه راه فناورى هاى دريايى كشور /معاونت
علمى و فناورى رياست جمهورى
 .11اثرات به كار گيرى سيس��تمهاى نوين ( )ROVدر ارتقای مديريت
نگهدارى و تعميرات سازههاى دريايى  /سازمان بنادر و دريانوردى
 .12آشنایی با مبانی طراحی سازه ای سکوهای دریایی /شركت مهندسى
و ساخت تأسيسات دريايى ايران
 .13تعالى سيستم نگهدارى و تعميرات مبتنى بر مديريت دارايى هاى
فيزيكى ايزو  55000در كليه بنادر كش��ور /
سازمان بنادر و دريانوردى
 .14س��اخت بندر ش��هيد رجاي��ى و اجراى
پروژههاى اليروبى  /قرب نوح
 .15الزامات كنوانس��يون آب توازن كشتیها
 /BWMSموسسه ردهبندی ایرانیان
همه كارگاهه��ا در پرديس مهندس��ى درياى
دانشگاه صنعتى اميركبير در بندرعباس برگزار
شد.

Marine Engineering

تقدیرازبرگزیدگانجامعهدریایی

در مراسم اختتاميه شانزدهمين همايش صنايع دريايى از برگزيدگان دريايى كشور از سوى انجمن مهندسى دريايى ايران تقدير شد .فهرست برگزيدگان و
تقديرشدگان به شرح زير است:
اعضاي افتخاري انجمن

سردار پاسدار علی فدوی (فرمانده محترم نيروي دريایی سپاه)

امیردریادار دکتر حبیباله سیاری (فرمانده محترم نيروی دريایی ارتش)
مجتمع صنایع دریایی شهید درویشی (پروژه های مهم ساخت كشتي تحقيقاتی)
شركت صنایع کشتیسازی عظیم گسترش هرمز (پروژه حوضچه خشک)
شرکت تعاونی مروارید بندر پل (صادركننده برتر)

پروژههای صنعتی برتر

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

(فعالیتهای چشمگیر و توسعهای در صنایع و حمل و نقل دریایی بویژه حمایت و پشتیبانی از مؤسسات ردهبندی ایرانی)
شرکت مبین سازه ایزوایکو (به گاز رسانی فاز  16پارس جنوبی)
آقاي عیسی اسالمی (کارفرمای برتر كشتيسازی)

شركت مدکندآلوی قشم (واحد تولیدی برتر در حوزه صنایع دریایی)
رئيس كميته استاني استان هرمزگان

دکتر مصباح سایبانی (هیات علمی دانشگاه صنعتي امیرکبیر)

استاد برتر

دکتر مهدی شفیعیفر (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

کتاب برتر

دینامیک سیاالت محاسباتی کاربردی (دکتر پرویز قدیمی)

کمیتهعلمی(اساتیدهمکار)

تـألیف :کتاب جامع مهندسی معماری دریایی (مهندس محمد مونسان)
ترجمه :طراحی سازه کشتی (دکتر محمدرضا خدمتی)
دکتر مهدی عجمی (دانشگاه شاهرود)

مهندس کریم اکبری وکیل آبادی (دانشگاه نوشهر)

دکترمحمدجوادکتابداری(دانشگاهصنعتیامیرکبیر)
مهندس صیاد بریری (دانشگاه صنعتی اميركبير ،عنوان مقاله:

طراحی کنترلر غیرخطی سمت و موقعیت یک زیردریایی هوشمند در حضور نویز سنسورها و اغتشاش موجود در محیط دریا)
مقاالت برتر

دکتر حسن صیادی (دانشگاه صنعتی شريف ،عنوان مقاله:

کنترل غیرخطی توده رباتهای زیرسطحی و تعیین مسیر مطلوب به روش توابع جاذبه/دافعه فازی)
احسانعالیزادهامرائی(دانشگاهصنعتیامیرکبیر،عنوانمقاله:

مطالعه پدیده خستگی در لمینیتهای پارچه الیافی کربن/اپوکسی به روش تجربی و پیش بینی تئوری)
حمید احمدی (دانشگاه تبریز ،عنوان :بررسی آزمایشگاهی و عددی توزیع ضرایب تمرکز تنش در اتصاالت لولهای  KTتک
صفحه ای سکوهای فوالدی با و بدون سخت کننده و تعمیم مطالعه عددی به اتصاالت چندصفحهای ،مقطع :دکتری)

پایاننامهبرتر

وحیدرضاجهانمرد

(دانشگاه صنعتی شریف ،عنوان :توسعه روش ديناميکي دامنه و پريود افزايشي
در ارزيابي سکوهاي دريايي ،مقطع :کارشناسی ارشد)

مهدی بابایی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عنوان :محاسبه مشتقات هیدرودینامیکی مانور
با استفاده از نرمافزارهای  ،CFDمقطع:کارشناسی)

دانشجویبرتر

امین نجفی (دانشگاه صنعتی شریف ،مقطع :دکتری)

بهرام شمالیپور (دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،مقطع :کارشناسی ارشد)

محمدسعید باقرینیا (دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده علوم دریایی محمودآباد ،مقطع :کارشناسی)
کیانوش جهانبخش (عضو شورای شهر بندرعباس)

مهندس سید ابوالفضل هاشمی (نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی)
همکاران اجرایی برگزیده

مهندس مهدی کامیاب (سازمان بنادر و دریانوردی)

ناخدایکم مهندس ستاد حسین فریدونی (نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران)
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

مهندس سیدمحمودرضا حسینی (سازمان شیالت ایران)

مهندس زهرا حاتمی مقدم (انجمن مهندسی دریایی ایران)
کمیته دانشجویی

شهاب شهریاری (دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده علوم دریایی محمودآباد ،مقطع :کارشناسی)
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بازدید از مراکز و صنایع دریایی بندرعباس
در روز پنجشنبه س�یزدهم آذرماه ،مدعوین
ش�انزدهمین همایش صنایع دریایی از برخی
مراکز و صنایع دریایی شهر بندرعباس بازدید
کردند .در ادامه ،شرح این بازدید را به روایت
آقای مهدی رحیمی فریمانی بخوانید.

خود به یادگار میبردند .حدود  15دقیقه از آنجا
بازدید کردیم؛ ساعت تقریبا  11شده بود .پس از
سوار شدن گروه به مینی بوس ها دوباره به سمت
قرب نوح (ع) بازگشتیم ،چرا که بازدیدکنندگان
برای صرف نهار مهمان ایشان بودند.

مجتمع بندری شهید رجایی

مجتم�ع کشتیس�ازی و صنایع فراس�احل
ایران

حوالی ساعت  8:30صبح بود که به محل ورودی
این بندر بزرگ رسیدیم .هوا در آخرین ماه پاییز
بسیار بهاری بود.
در ابتدا کارکنان قرب نوح (ع) قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا (ص) میزبان ما بودند .بازدیدکنندگان
پس از اس��تقبال مسئولین وارد سالن آمفیتئاتر
شدند .در ابتدا مدیر روابط عمومی قرب نوح (ع)
ضمنخوشامدگوییبهبازدیدکنندگانتوضیحاتی
را در مورد بندر شهید رجایی ارائه کردند .سپس
دکت��ر قربانی مدیر پروژه توس��عه فاز  1و  2بندر
شهید رجایی در سخنرانی خود طرحهای توسعه
بندر را تشریح نمودند.
پس از پذیرایی که از طرف قرب نوح (ع) صورت
گرفت مهندس محمدی از مس��ئولین ش��رکت
عمران س��احل در مورد شرکتشان و بندر شهید
رجایی صحبت کردند.
پس از معرفی پروژههای بندری و دریایی در قرب
نوح (ع) همگی شرکت کنندگان سوار وسایل نقلیه
شدند و به سمت اسکله حرکت کردند .به محل
اسکله رسیدیم .پس از پیاده شدن از مینیبوسها
تازه آن جا بود که همگی به بزرگی بندر ش��هید
رجایی پی بردند .در کنار اسکله ،کشتی کانتینربر
غولپیکری پهلو گرفته و در حال بارگیری بود .در
آنجابازدیدکنندگانرامیدیدیکهبا تعجبوذوق
ابهت کشتیها و جرثقیلها را نظاره می کردند و با

شماره  /117فروردین ماه  1394صفحه 16

بع��د از ادای نماز و صرف نهار ،برنامه ،حرکت در
ساعت 13به سمت مجتمع کشتیسازی و صنایع
فراساحل ایران (ایزوایکو) بود .این شرکت بزرگ در
سال  1352به منظور جذب بخش بزرگی از بازار
تعمیرات و ساخت شناورها تاسیس شد و در 36
کیلومتری غرب شهر بندرعباس قرار دارد.
عظیم گسترش هرمز

برنامه با بازدید از حوض خشک عظیم گسترش
هرمز آغاز شد .در قسمت ورودی یارد ،کارشناسان
این شرکت به استقبال بازدیدکنندگان آمده بودند.
وقتی که میشنیدی تنها دو حوض خشک با آن
بزرگی و وس��عت در ایران وجود دارد و آن همان
جایی اس��ت که تو حضور داری احس��اس شعف
می کردی .در آنجا دو حوض بزرگ بود هرکدام به
عرض  80متر که بزرگترین شناورها میتوانستند
برای تعمیرات به آن ورود کنند.
مدتی بازدیدکنندگان زمان را آن جا سپری کردند.
آنجا کارشناسان اطالعات مفیدی را به همه ارائه
کردند .پس از بازدید از یارد عظیم گسترش ،برنامه،
حرکت به سمت یارد بحر گسترش هرمز بود.

بحر گسترش هرمز

وقت��ی که بازدیدکنن��دگان به آنجا رس��یدند با
کشتیهای بزرگ و سکوهای عظیم الجثه روبرو
ش��دند .جمله یکی از بازدیدکنندگان را هنوز در
خاطر دارم که آنجا را قلب کشتیس��ازی کشور
معرفی کرد.
نکت��ه جالبی ک��ه در آن یارد ب��ود و جای دیگر
ندیدم ،حضور جکآپهایی بود که برای تعمیرات
به آن یارد آورده ش��ده بودند .همچنین در آنجا
یک کشتی نظامی بزرگ نیز پهلو گرفته بود اما
به دالیل امنیتی بازدیدکنندگان نتوانس��تند به
آن سوار شوند .این یارد نیز برای بازدیدکنندگان
جذابیت خاصی داشت.
ندیم گسترش خلیج فارس

بخش بعدی و آخرین قسمت بازدید شرکت ندیم
گسترش خلیج فارس بود که شامل کارگاههای
تعمیرات شناورها میشد .در آنجا بازدیدکنندگان
ش��ناوری را دیدند که ت��ازه یک روز ب��ود برای
تعمیرات بدنهاش وارد یارد شده بود.
پس از بازدید از چند یارد شرکت ایزوایکو و گذشت
زمان ،ساعت تقریبا به  16رسیده بود .قرار بر این
بود که از یارد شرکت صف نیز بازدید صورت گیرد
اما به دلیل اینکه به غروب آفتاب در آسمان بندر
نزدیک شده بودیم ،دیگر فرصتی باقی نمانده بود و
این بازدید لغو شد.
در نهایت همه شرکت کنندگان این بازدید سوار
مینیبوسها شدند و به سمت نمایشگاه حرکت
کردند.
سفر ،سفر خوبی بود...

نمایشگاهبینالمللیدریاییایران
شانزدهمين نمايشگاه بینالمللى دريايى ايران عصر
روز يازدهم آذرم��اه با حضور وزير صنعت ،معدن و
تجارت ،فرمانده نيروى دريايى ارتش ،فرمانده نيروى
دريايى س��پاه ،استاندار هرمزگان و معاون وزير راه و
شهرس��ازى و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى
افتتاح شد.
دبيراوليننمايشگاهبينالمللىدريايىايراندرمراسم
افتتاحيه اين رويداد ،در جمع خبرنگاران گفت :این
نمايشگاه داراى سه ويژگى اصلى است؛ نخست اينكه
اين دوره با ادغام نمايش��گاه-هاى انجمن مهندسى
دريايى ايران و س��ازمان بن��ادر و دريانوردى برگزار
میشود كه همين امر ،موجب استقبال گسترده از
اين دوره شدهاست.
به گفته پيمان مس��عودزاده ،در اين نمايشگاه 130
شركت داخلى و خارجى حضور دارند كه شركتهاى
خارجى از كش��ورهايى نظير امارات متحده عربى،
اوكراين و برخى از شركتهاى اروپايى هستند .وى
افزود :همزمان براى اولين بار در ايران غرفه مجازى
نمايشگاه نيز افتتاح شد؛ كسانى كه موفق به بازديد از
اين نمايشگاه نشدند ،میتوانند از طريق غرفه مجازى
نمايش��گاه در جري��ان اطالع��ات و توانمندیهاى
شركتهاى حاضر در نمايشگاه قرار بگيرند.
وى درباره س��ومين ويژگى نمايشگاه به رويدادهاى
جانب��ى آن اش��اره كرد و گفت :همزم��ان با افتتاح
نمايش��گاه ،با حضور وزير محترم صنعت ،معدن و
تجارت از اولين اطلس ش��ناورهاى دريايى ساخت
ايران رونمايى ش��د .وى توضي��ح داد :این اطلس به
سفارش ستاد توسعه فناورى و صنايع دانش بنيان
دريايى معاونت علمى و فناورى رياس��ت جمهورى
و كميته دانشجويى انجمن مهندسى دريايى ايران
تهيه ش��ده است؛ تا پيش از اين اطالعات جامعى از
محصوالت ساخته شده در ايران نبود ،بنابراين اين
اطلس دريايى جمعآورى و چاپ شد.
به گفته وى ،در ادامه اين مراسم از آمارنامه دريايى
ايران نيز رونمايى ش��د كه آم��ارى از ظرفيتها و
توانمندیهاى حوزههاى مختلف دريايى را تجميع
و در اختيار مخاطبان و پژوهشگران قرار دادهاست.
مسعودزاده با اش��اره به برگزارى اين نمايشگاه در
بندرعباس يادآور ش��د :اين نمايشگاه در پايتخت
دريايى كش��ور برگزار میشود؛ چرا كه بزرگترين
بن��در كانتينرى اي��ران ،بزرگتري��ن مجتمعهاى
كشتى سازى كشور و بزرگترين پايانههاى مسافرى
درياي��ى در اين اس��تان ق��رار دارد و بيش��ترين
گردشگری بين س��رزمين اصلى و جزاير كيش و
قشم از بندرعباس انجام میشود.

چند رويداد و رونمايى در نمايشگاه شانزدهم

اين نمايشگاه با چند رويداد مهم همراه بود .انعقاد
تفاهمنامه براى ترغي��ب توليدكنندگان داخلى
جهت افزايش سهم محصوالت داخلى در صنايع
درياي��ى ايران و ب��ازار خارجى از جمله اين موارد
بود كه ستاد توسعه فناورى و صنايع دانشبنيان
دريايى در اين زمينه ،تفاهمنامهاى با مؤسسه رده-
بندى ايرانيان منعقد كرد.
طبق اين تفاهمنامه ،مؤسسه ردهبندى ايرانيان به
ارائه تجارى س��ازى فناورى و محصوالت صنعتى
دريايى میپ��ردازد كه معاونت علمى میتواند با
ص��دور گواهينامه فرايند س��اخت را تأييد كند.
همچنيناينمؤسسهمیتواندبهارائهمشورتهاى
تخصصى صنايع درياي��ى و دريانوردى و ارزيابى
طرحها و شركتهاى دانشبنيان بپردازد.
هدف اصلى از انعقاد تفاهمنامه كمك به زنجيره

Marine Engineering

تأمي��ن و تهيه مواد و تجهيزات دريايى اس��ت تا
ساخت كشتى در كشور تسهيل شود.
همچنين ،در اين نمايشگاه از مدلوالتور بومى
رادار  VTSساخت صنايع داخلى رونمايى شد؛
اي��ن سيس��تم در رادارهاى كنت��رل ترافيكى
درياي��ى بنادر كش��ور كارب��رد دارد كه قيمت
نمونه خارجى آن  45هزار دالر اس��ت و ميزان
صرفهجوي��ى ارزى ب��ا توليد داخ��ل معادل 8
ميليون دالراست .جلوگيرى از خروج ارز ،قطع
وابس��تگى و ايجاد خودكفايى و بومیسازى و
اتكا به توانمندى هاى داخل از دس��تاوردهاى
ساخت اين قطعه اس��ت .در اين نمايشگاه ،از
چراغ دريايى س��اخت صنايع داخلى توس��ط
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى رونمايى
ش��د .برد اين چراغ درياي��ى  7مايل دريايى و
قطر لنز آن  150ميلى متر است.
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Marine Engineering
دکتر آشوری عضو هیئت رئیسه مجلس:

تمامحركتهاىمابايدبهسمتتوليدباشد
مراس��م اختتاميه شانزدهمين همايش صنايع
دريايى ،عصر روز  12آذرماه با حضور و سخنرانى
دكتر محمد آش��ورى ،نماين��ده بندرعباس و
عضو هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمى ،در
پرديس دانشگاه صنعتى اميركبير برگزار شد.
مراس��م اختتاميه با حضور نمايندگان مجلس،
رئيس س��ازمان صناي��ع دريايی ،دبیر س��تاد
توس��عه فناورى و صناي��ع دانشبنیان دريايى
معاون��ت علمى و فناورى رياس��ت جمهورى و
برخى ديگر از دس��تاندركاران دريايى كشور
برگزار شد.
دكتر محمد آشورى به عنوان سخنران مراسم
اختتاميه شانزدهمين همايش صنايع دريايى با
بيان اينكه «در برنامه شش��م بايد سهم توسعه
دريايى قابل توجه باش��د «گفت :در راس��تاى
توسعه دريايى كشور بايد به مالحظات دفاعى
و امنيتى و مالحظات توسعه ملى توجه كرد.

آشورى افزود :تمام حركتهاى ما بايد به سمت
توليد باشد ،در اين زمنيه وضع موجود مطلوب
نيس��ت و امروز در نگاه سيس��تماتيك متوجه
میش��ويم وضع موجود با وجود تالشها جهت
رش��د حمل و نقل دريايى و توسعه دريامحور
مفيد نيست.
وى با بيان اينكه «بهبود برخى شاخصها نبايد
موجب غفلت ما از كمبودها باش��د» بيان كرد:
دچار آشفتگى در بخشهاى ساختارى دريايى
هس��تيم ،تنوع فعاليتهاى اقتصادى وابس��ته
به دريا گس��ترده است و س��ازمانهاى مختلف
را مشغول كردهاس��ت .در اين راستا مشكالت
بررسى شد و در شورايعالى صنايع دريايى نيز
موارد مطرح ش��د؛ ام��ا در دولتهاى مختلف
غير از تش��كيل شورايعالى صنايع دريايى چيز
ديگرى رخ نداد.
وى ب��ا تأكيد براينكه «آش��فتگى مديريتى در
ح��وزه دريايى وجود دارد «بيان كرد :در بحث

نرماف��زارى و نوع نگاه به صنعت با مش��كالتى
مواجهيم؛ ما قرار اس��ت كشتیساز و سكوساز
باشيم بنابراين بايد از كارشناسان و متخصصان
بيش��ترين اس��تفاده را ك��رد .نماين��ده مردم
بندرعباس در مجلس اف��زود :در مورد اقتصاد
دريامحور ب��ا وجود تأكيد بر اي��ن موضوع اما
هنوز نگاه ما به س��مت تمركزگرايى است .وى
ادامه داد :طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى
توس��عه س��واحل مكران و اقتص��اد دريامحور
بايد در دس��تور كار باش��د؛ اگر قرار است نگاه
دريامحور به توس��عه ملى داش��ته باشيم بايد
الزامات و محدوديتها را بشناس��يم .آش��ورى
اظهار داشت :كش��ور ايران با  5800كيلومتر
ساحل ،كش��ورى دريايى اس��ت اما به عنوان
بزرگترين كشور كه داراى مرز در حاشيه خليج
فارس است نتوانستهايم از اين ظرفيت استفاده
كنيم .وی بيان كرد 18 :ميليون بشكه نفت از
خليج فارس و درياى عمان صادر میش��ود اما
آيا توانس��تهايم از اين ظرفيت استفاده كرده و
خدمات مناسب به شناورها ارائه دهيم.
نماين��ده بندرعباس گف��ت :در ارائه خدمات
دريايى در خليج فارس و درياى عمان س��هم
ايران بايد افزايش يابد به عنوان مثال س��هم
ايران به عنوان بزرگترين كشور حاشيه خليج
فارس و داراى بيش��ترين مرز با خليج فارس
در سوخت رس��انى ب��ه كش��تی ها كمتر از 7
درصد است.
آشورى يادآور شد :در حوزه تعميرات كشتى،
كشتیس��ازى و سكوس��ازى در خليج فارس
و دري��اى عمان س��هم ما ناچيز اس��ت .وى با
بي��ان اينکه «در حوزه اج��راى قانون اصل 44
مشكالتى داريم «بيان كرد :اقتصاد دولتى در
رفتار متوليان سياس��ى ،اجرايى و قانونگذارى
رخنه كرده اس��ت ك��ه بايد اين مش��كل رفع
ش��ود .وى بر ايج��اد مركز اطالع رس��انى در
حوزه توس��عه دريايى تأكي��د كرد و گفت :در
فراكسيون دريايى مجلس وعده داده ايم براى
رفع موانع قانونى و مقررات توسعه دريامحور
همكارى كنيم .وى با تأكيد براينكه «س��هم
توسعه دريايى بايد در برنامه ششم قابل توجه
باش��د» افزود :بايد كارگروه توسعه دريايى به
كارگروه ه��اى موجود اس��تاندارى هرمزگان
اضافه شوند.
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خداوند را ش��اکریم که شانزدهمین همایش صنایع دریایی ایران با همراهی و
حضور موثر و گسترده جامعه دریایی کشور بر گزار گردید .مسلما این مهم جز در
سایه همکاری و تعامل سازنده نهادها و ارگانهای دریایی میسر نبوده و امیدواریم
فضای مثبت و رو به بهبود کسب و کار دریایی کشور همچنان ادامه داشته باشد.
با توجه به مباحث مطرح شده در همایش ،خالصه درخواستها و پیشنهادات به
شرح زیر بعنوان قطعنامه جمع بندی میگردد:
 1نظر به اهمیت برنامه پنجساله ششم توسعه در ترسیم خط و مشی اقتصادی
و صنعتی کشور ،ضروری است کلیه نهادها و ارگانهای دریایی در تهیه و تدوین
بخش دریایی برنامه توسعه ششم با هدف باال بردن سهم درآمد ناخالص ملی از
فعالیتها و امور دریایی مشارکت فعال نمایند .از سازمان مدیریت و برنامهریزی و
مجلس شورای اسالمی درخواست میشود با توجه جدی و دقیق به این موضوع
سرفصل مشخصی را برای توسعه دریایی در برنامه ششم تعیین نمایند.
 2تنوع و گس��تردگی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه دریایی کشور ایجاب
مینماید نقش��ه راه فناوریهای دریایی کشور هر چه سریعتر تهیه و تصویب
گردد .امید اس��ت در قالب این نقشه بتوان همافزایی و هماهنگی الزم جهت
دستیابی کشور به فناوریهای کلیدی و با اولویت مشخص نمود .در این راستا
از کلیه نهادها و ارگانهای دریایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
درخواست میشود همکاری ،حمایت و پشتیبانی الزم را بنمایند.
 3ظرفیتهای گسترده توسعه فعالیتهای دریایی مستلزم توسعه تربیت
و آم��وزش نیروهای متخصص دریایی در کلیه تخصصهای دریایی اس��ت .لذا
ضرورت دارد وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری توجه الزم به ایجاد این تخصصها
و متعادل سازی ظرفیتها ،تربیت مهندسين و دریانوردان متناسب با برنامههاي
توسعهاي را نموده و نقشه راه آموزشهاي دریایی کشور تهیه نمايد.
 4جهت تأمین مالی پروژههای دریایی که از گلوگاههای فعالیت شرکتها و
صنایع دریایی است ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی
روشهای مختلف تامین اعتبارات را پي گيري و سرمایه الزم جهت تامین منابع
مالی صندوق توسعه صنایع دریایی را فراهم نمايد.
 5بهبود کیفیت و تالش جهت انجام مناس��ب و به موقع پروژهها ضرورت
نظارت عالی بر کلیه فعالیتهای صنعتی دریایی را نمایش میدهد .در این راستا
اجرای طرح رتبه بندی ش��رکتها و مؤسسات دریایی و ایجاد نظام مهندسی
میتوانند راهکارهای مناس��ب و تأثیر گذاری باشند .انجمن مهندسی دریایی
ایران وظیفه دارد که تمام سعی و تالش خود را در این خصوص مبذول نماید.
همکاری و پشتیبانی نهادها و ارگانهای دریایی جهت بهره برداری و حمایت از
این فعالیتها بخصوص حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این فعالیتها
بسیار ضروری خواهد بود.
 6اجرای نقشه جامع علمي کشور ایجاب مینماید که سیاستها و اهداف
کشور در حوزههای مختلف مشخص و مورد حمایت قرار گیرد .بر این اساس
ضمن حمایت از تالشهای شورای عالی انقالب فرهنگی ،الزمست هر چه سریعتر
مراحل تصویب «سند جامع توسعه دریایی كشور» انجام و برنامههاي اجرايي
آن تدوين گردند.
 7توسعه گردش��گری دریایی و بهرهبرداري از شناورهاي تندرو و تفريحي
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یکی از ضرورتهای اس��تفاده بهینه از ظرفیتهای س��واحل طوالنی و جزایر
کشور است .فعالیتهای مختلف سازمانها و ارگانهای دریایی برای نیل به این
مقصود مفید بوده و الزمست ادامه یابد .مسلماً هم افزایی و هماهنگی در این
امور میتواند تأثیرات جدی و مفیدی را به دنبال داش��ته باش��د .بر این اساس
تدوین «طرح جامع گردشگری دریایی کشور» ضروری بوده و از سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری درخواست میشود با هماهنگی و همکاری
مراکز ذیربط این موضوع را محقق نماید.
 8تش��کیل مؤسس��ات رده بندی ایران��ی و حمایتهای س��ازمان بنادر و
دریانوردی و ش��رکتهای کشتیرانی باعث گردید که تهدیدات ناشی از تحریم
تبدیل به فرصتی برای واگذاری رده بندی کش��تیها به این مؤسسات گردد.
براین اساس الزمس��ت این توانمندی تقویت و عالوه بر همراهی شرکتهای
کشتیرانی ،فعالیت مؤسسات خارجی در کشور مشروط به همکاری با مؤسسات
ايراني گردد.
 9حمایت و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و دبیرخانه شورایعالی صنایع
دریایی در جهت برگزاری مش��ترک و فراگیر نمایش��گاه سالیانه دریایی تاثیر
بسزایی در موفقیت این موضوع داشته و امیدواریم با ادامه این همکاری مشترک
شاهد پیشرفت کمی و کیفی نمایشگاه سالیانه صنایع دریایی در سالهای بعدی
باشیم.
 10با توجه به اهمیت تسهیالت مالی در فعالیتهای دریایی ،از صندوق توسعه
ملی درخواست میشود با تدوین شرایط مناسب ،امکان بهره برداری مناسب
صنعتگران دریایی کشور از منابع صندوق فراهم گردد.
 11اس��تفاده موثر از ظرفیتهای قانون توس��عه صنایع دریایی و شورایعالی
صنایع دریایی تاثیرات قابل توجهی در بهبود فضای کسب وکار دریایی کشور
خواهد داشت .در این خصوص از کلیه اعضای محترم شورایعالی صنایع دریایی
درخواست میشود حد اکثر تالش را در تحقق اين امر ايفا نمايند.
 12صنعت فراساحل بعنوان یکی از راهبردیترین بخشهای صنعت ،به ویزه
صنایع نفت و گاز کشور ،نیازمند توجه به مقوله بومیسازی و همچنین توسعه
فنآوریهای نو در زمینههای مورد نیاز است .لذا اخذ تصمیمات حمایتی توسط
مسئولین ذیربط جهت تقویت بنیه مالی و فنی شرکتها داخلی مورد درخواست
جامعه دریایی است.
 13تکمیل زنجیره تولید و سعی در گسترش تولید مواد و قطعات دریایی در
کش��ور یک ضرورت ملی بوده و از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین
تشکلهای تخصصی انتظار میرود که برنامهها و اقدامات دقیق و مشخصی برای
تقویتصنایعپشتیبانتدویننمایند.
 14ترویج و توسعه فرهنگ دریایی الزمه اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
بوده و توسعه اجتماعی و اقتصادی سواحل را بدنبال خواهد داشت .براین اساس
از تمامی مراکز و ارگانها دریایی درخواست میشود با هم افزایی و توجه بیشتر
به اموری مانند جشنوارههای دانش آموزی ،مسابقات علمی دریایی ،نشریات و
موارد مشابه دستیابی به این هدف را میسر نمایند.
 15شرکت کنندگان در همایش شانزدهم بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی
خود را از معاونت علمی و فن آوری ریاس��ت جمهوری جهت تش��کیل ستاد
فناوری دریایی اعالم مینماید و امید است این ستاد با فعالیتهایی همانند مستند
سازی توانمندیهای دریایی کشور ،تأثیر جدی در شناخت کشور از این حوزه
و همچنین تعامالت بین المللی داشته باشد و مسلماً قرار گرفتن موضوع دریا
در برنامههای معاونت علمی و فن آوری و همچنین پشتیبانی از فعالیتهای
فنآورانه و دانش بنیان شرکتهای دریایی تأثیرات مفیدی در بهبود صنایع دریایی
خواهد داشت.
مراکز و ارگان های دریایی کشور
آذرماه  -1393بندرعباس

ضرورتهدایتناوگانایرانی
توسطدریانوردانایرانی
تامین نیروی دریانورد ایرانی برای کار بر روی ناوگان ایرانی همیشه از مهمترین موضوعات مرتبط با حمل و نقل
دریایی کشور بوده است .در سالهای پیش از انقالب اسالمی ،کشورمان در این زمینه وضعیت مناسبی نداشت
اما پس از پیروزی انقالب و به خصوص با تصویب ماده  9نظام وظیفه مصوب س�ال  ،63روند مناس�بی در تامین
نیروهای دریانورد ایرانی در پیش گرفته شد .در سالهای اخیر و با حذف امکان استفاده کشتیرانیها از ماده 9
نظام وظیفه ،روند مناسب سالهای پس از انقالب تا حدودی وارونه شد .البته عوامل دیگری نیز در این تغییر روند
نقش داشتهاند که این شماره نشریه مهندسی دریا ،در پروندهای ویژه و در گفتگو با پیشکسوتان ،صاحبنظران و
مسئوالن مرتبط با امور دریانوردی ،بهطور کامل به این عوامل پرداخته است.

خطرات و مشکالت فراوان در استفاده از دریانوردان خارجی
سخنگوی فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ماریننیوز ،ضمن
اشاره به مشکالت اس��تفاده از دریانوردان خارجی،
فعالیتهای فراکس��یون دریایی مجلس جهت رفع
مشکالت دریانوردان را تشریح کرد.
حجتاالسالم و المس��لمین دکتر موسی احمدی
درباره مشکالت استفاده از دریانوردان خارجی گفت:
استفاده از دریانوردان خارجی مشکالت فراوانی دارد
که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 عدم کیفیت این نیروها از نظر توان فنی و تخصصی(کیفیت بسیار پایینتر از نیروهای ایرانی)
 دستمزد باالتر نسبت به نیروهای ایرانی خروج حجم باالی ارز از کشور مشکالت الحاق و پیاده شدن این نیروها و ترانسفرشدن ایشان و هزینه این امور
 عدم تعهد به ناوگان و نداشتن هیچگونه تعصب درحفظ اموال و منافع کشور و کشتی
 مخابره اطالعات مربوط به کش��تی اعم از نوع بار،مبدا ،مقصد ،مالک و  ...و خطر جاسوسی
 قاچاق مواد مخدر به کش��ورهای دیگر نظیر ژاپنو اروپا
 وابس��تگی به آژانسهای تامین نیروی کار و عدمخودکفایی
 تصادفات فراوان و خس��ارات مال��ی و جانی برایناوگان کشور (کش��تی ایران اردبیل مثال مهم این
موضوع است)
 پیاده شدن از کشتی در دیگر کشورها و جریمههایسنگین برای ناوگان ایرانی
 -خطر همکاری با دزدان دریایی در منطقه سومالی

 عدم رعایت اصول مذهبی و قانونی کشور در محیطکشتی
 بیکاری جوانان در شهرهای ساحلی و بندری عدم تربیت و آموزش به نیروهای تازه اس��تخدام،توسط نیروهای خارجی ارشد در کشتی
نماینده استان بوشهر (دیر ،کنگان و جم) در پاسخ به
سوال دیگری درباره اقدامات فراکسیون دریایی برای
ایجاد امکان اس��تفاده دوباره ناوگان ایرانی از ماده 9
نظام وظیفه گفت :فراکسیون دریایی مجلس در این
رابطه مکاتباتی با سازمانهای ذیربط داشته و اقدام
به برگزاری جلس��ه با سازمانهای مختلف از جمله
س��ازمان نظام وظیفه و اخذ موافقت اولیه ایش��ان
نمودهاست.
او ادام��ه داد :فراکس��یون دریایی همچنین اقدام به

پیگیری مستندات قانونی و استعالم از معاونت قوانین
مجلس ،برگزاری جلسه با ایشان و تبیین راهکارهای
موجودنمودهاست.
وی افزود :این فراکسیون با مرکز پژوهشهای مجلس
نیز در این رابطه مکاتبه داشته است و طرح احیای
م��اده  9را با  32امضا و قید یک فوریت تهیه و ارائه
کردهاست .دکتر احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار
ماریننی��وز در خصوص اقدامات انجام ش��ده برای
همترازی مدارک دریانوردان با مدارک دانشگاهی به
موارد زیر اشاره کرد:
 مکاتبات مفصل و مکرر با وزرای علوم و معاونتهایآن وزارتخانه (از سال )1391
 پیگیری و رایزنی با نمایندگان محترم کمیسیونآموزش
 طرح سوال از وزیر علوم ارائه طرح مدون برای ایجاد ابزار قانونی ()1392 برگزاری  4جلسه در کمیسیون آموزش مجلس واخذ موافقت کتبی ریاست کمیسیون
 اخذ موافقت کتبی سازمانهای ذیربط ط��رح موض��وع در همایشهای مل��ی و ثبت درقطعنامههمایش
 تهیه تمامی مستندات (بالغ بر یک صد صفحه وپیوستهای قانونی) و ارائه به کلیه مراجع ذیربط

به دریانوردان مدارک همتراز ارشد و دکتری اعطا شود

کاپیتانمالکعلیمحمدی
در گفتگوی اختصاصی با
مارین نیوز ،نظرات خود
را در رابط��ه با وضعیت
آم��وزش دریان��وردان،
راهکارهای جذب جوانان
به رش��ته دریان��وردی و
مشکالت فعلی شاغلین
در این حرفه ،بیان کرد.
او ضمن تاکید بر اهمیت آموزش به عنوان مهمترین
عامل توس��عه در جهان ،عنوان ک��رد :بدون آموزش
مناسب ،ترقی ،پیشرفت و بهینهسازی در هر رشتهای
به خصوص رشتههایی مانند دریانوردی ،غیر ممکن
خواهد بود .وی گفت :مس��لما هیچ کس نمیتواند
بدون آموزش حتی کنترل یک وسیله نقلیه کوچک
مثل دوچرخه و یا موتور را در دست بگیرد؛ لذا برای
کاهش خطر و ریس��ک در فعالیتهای دریانوردی و
شماره  /117فروردین ماه  1394صفحه22

انج��ام آنها به بهترین روش از لحاظ اقتصادی ،نیاز
اس��ت که افراد با س��ابقه و شناخته شده این رشته،
با اس��تفاده از تجربیات خود اقدام به تدوین مطالب
درسی ،سرفصل دروس و انتشار کتاب نمایند تا این
دروس در مراحل مختلف بر اساس مسئولیت افراد
به آنها تدریس ش��ود .او همچنین به گس��تردگی
شاخههای علمی مورد استفاده در دریانوردی اشاره
کرد و گفت :در رشته دریانوردی از علومی همچون
ریاضیات،فیزیک،شیمی،نجومکاربردی،الکترونیک،
هواشناسی،ساختمانکشتی،پایداریکشتی،قوانین
تجارت و قوانین بینالمللی ،تخلیه و بارگیری و غیره
استفاده میشود .وی اظهار داشت :برای مطرح شدن
در س��طح جهانی ،موسس��ات آموزشی کشتیرانی
و دانش��گاههای فعال در رش��ته دریان��وردی باید با
دانش��گاههای بینالمللی همکاری داشته باشند و از
س��یالبس و طرح درس و روشه��ای تدریس آنها
مطلعشوند.

بورسیههای دریانوردی کاهش یافته است

کاپیتان علیمحمدی در رابطه با بورسیههای دریانوردی
گفت :متاسفانه باید بگویم کلمه بورسیه بسیار ضعیف
ش��ده اس��ت .او ادام��ه داد :همه هزین��ه تحصیالت
اینجانب از طریق بورس��یه بوده اس��ت و حتی هزینه
اقام��ت و مداد و خودکار م��ن نیز در زمان تحصیل از
این طریق تامین ش��د ،اما متاسفانه در حال حاضر به
علت مش��کالت اقتصادی از قبیل تحریمها ،افزایش
جمعیت و همچنین حرکت کش��تیرانیها به سمت
خصوصیسازی ،بورس��یههای دریانوردی نیز کاهش
یافته است .او همچنین گفت :البته در آن زمان بحث
ایجاد انگیزه وجود داش��ت چون این رشته شناخته
نش��ده بود و تمایل افراد به اش��تغال در این رشته کم
بود .اما امروزه اغلب مردم این رشته را میشناسند و در
این مورد جا دارد از همه کسانی که برای اشاعه فرهنگ
دریانوردی در کشور زحمت کشیدند ازجمله رسانهها،
صدا و سیما ،انجمن مهندسی دریایی و  ...تشکر شود.

Marine Engineering
مشکالت متعددی در آینده برای تامین نیروی دریانورد وجود خواهد داشت

کاپیتان حسن تیمورتاش درباره وضعیت تامین
نیروهای دریانورد گفت :مشکالت متعددی در
آینده در رابطه با تامین نیروهای دریانورد وجود
خواهد داشت.

تیمورتاش در پاسخ به سوال خبرنگار ماریننیوز
درب��اره وضعیت اس��تفاده از نیروهای خارجی
گفت :قبل از انقالب  75تا  80درصد نیروهای
کیفی دریای��ی خارجی بودند اما بعد از انقالب
این آمار برعکس ش��د و تا  4یا  5س��ال پیش
نیز این رویه مطلوب وجود داشت به نحوی که
حدود  80درصد نیروها ایرانی و تنها  20درصد
خارجی شدند.
او اف��زود :اما از آن زمان تاکنون آمارها دوباره رو
به تغییرات نامطلوب است و نیروهای خارجی در
حال افزایش هستند.
دبیرکل اتحادیه مالکان کش��تی ای��ران اظهار
داشت :در سال قبل اتحادیه مالکان کشتی ایران
حدود  4400ویزا صادر کرده اس��ت و این فقط
کاپیتان علیمحمدی در بخش دیگری از س��خنانش
خواستار معرفی رشتههایی مانند ناوبری ،فرماندهی
کش��تی ،الکترونیک و مخابرات دریایی و غیره توسط
فیلم ،مقاله و مصاحبههای مناسب شد .او همچنین به
تاکیدهای مقام معظم رهبری در استفاده راهبردی از
دریا و حضور قدرتمند در آبهای بینالمللی اشاره کرد
و گفت :اگر دانشجویان باهوش و مستعد جذب نکنیم
در آین��ده با خال بزرگی در رابطه با دریانوردی مواجه
خواهیم شد.
کشتیرانیها تعهد دریانوردان رابه  5سال کاهش
دهند

کاپیتان علیمحمدی در رابطه با عدم امکان استفاده
کش��تیرانیها از ماده  9نظام وظیفه مصوب سال 63
گفت :در زمان ما ،قانون تعهد خدمت به کش��تیرانی
جمهوری اس�لامی ایران وجود داش��ت و ما بعد از ده
سال خدمت در ناوگان ایرانی از خدمت سربازی معاف
ش��دیم .وی افزود :به نظر میرسد امروزه آموزشهای
نظامی برای همه اقشار جامعه ضروری است ،اما برای

آمار نیروهای خارجی است که از طریق اتحادیه
ویزاگرفتهاند.
او ادامه داد :همچنین به علت مشکالت تحریم
نمی توانی��م از فرمانده��ان آلمانی ،هلندی یا
انگلیس��ی اس��تفاده کنیم .فرماندهان هندی،
بنگالدشی و سریالنکایی هم نمی توانند ملوانان
ایران��ی را مدیریت کنند و ایرانی ها با توجه به
روحیه خود فرمانبری از آنان ندارند.
حسن تیمورتاش درباره تامین نیروی دریانورد
در آینده اظهار داش��ت :مشکالت متعددی در
آینده در رابطه با تامین نیروهای دریانورد وجود
خواهد داش��ت؛ اولین آنها الحاقیه کنوانسیون
 STCWاست که باید تا دهم دی سال  95قادر
به اجرای آن باشیم در غیر این صورت هیچ کدام
از دریانوردان ما اجازه دریانوردی نخواهند داشت.
وی گفت :مشکل دیگر این است که دریانوردان
بازنشسته ،جایگزین ندارند چون دانشگاه چابهار
از سال  90عمال تعطیل شده است و دیگر آن
نقش قبلی خود در آموزش دریانوردان را ندارد و
این معضل بزرگی است.
کاپیتان تیمورتاش در خصوص بورس��یههای
دریانوردینیزگفت:دیگرشرکتهایکشتیرانی
از دادن بورس��یه به دانشجویان ناتوان هستند
چ��را که ش��رایط تحریم ،توان بورس��یه کردن
دانشجویان را از آنها گرفتهاست .بر اساس ماده
 30نظام آموزشی کشور وزارت علوم ،تحقیقات

و فن��اوری موظف اس��ت نس��بت ب��ه آموزش
دانش��جویان در سطح کش��ور اقدام نماید ،لذا
انتظار میرود همانطوریکه در سایر رشتهها بعضا
اثرات مثبت و مناسبی را به جا گذاشته است در
رشته دریانوردی نیز همین گونه باشد .دانشگاه
چابهار که میتواند به عنوان هاب دریایی منطقه
مطرح شود به چه سادگی از کنارش گذشتیم
و به حالت دانش��گاهی درآوردی��م که خالی از
دانشجوی دریانوردی باشد .او ادامه داد :جا دارد
که به اطالع خوانندگان برسانم که اگر در شرایط
فعلی  10دانشگاه هم سالی  100نفر دریانورد را
حمایت کنند به نفع ماست ،چرا؟ برای اینکه ما
میتوانیم به عنوان یک برند عمل کنیم و روزی
در پایان چشمانداز ببینیم که دریانوردان ایرانی،
با هوش و استعدادشان ناوگان دیگر کشورها را
در پهنه اقیانوسها هدایت خواهند کرد.
وی در پای��ان تصریح ک��رد :با توجه به مطالب
مطرح شده و لزوم اهتمام به آموزش نیروهای
دریانورد مطابق با استانداردهای بین المللی ،در
جلسه هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران
که با حضور دکتر دهدشتی رییس فراکسیون
دریایی مجلس نیز همراه بود توافق شد در محل
شرکت بهرگان یک کالج دریایی تاسیس شود.
از آنجایی که این شرکت دارای کشتی ،داک و
کارگاههای مکانیک و برق است ،بهترین محل
برای آموزش دریانوردان به صورت عملی است.

بعد از آموزشهای نظامی به نظر این حقیر خدمت در
دریا زحمات و الزامات خاصی دارد که میتواند به عینه
جایگزینباقیماندهخدمتسربازیشود.اوپیشنهادکرد:
باتوجهبهاینکهدانشجویاندریانوردیبورسیهنیستند،
نیازی به ده سال تعهد خدمت نیست و کشتیرانیها
برای جذب جوانان میتوانند این تعهد را به  5س��ال
تقلیل دهند تا دانشجویان پس از گذراندن آموزشهای
نظام��ی مابقی خدمت خود را به مدت  5س��ال روی
ناوگان ایرانی انجام دهند .کاپیتان علیمحمدی تاکید
کرد :استفاده از چنین رویههایی میتواند بسیار مفید
باشد و در عین خدمت به کشتیهای ایرانی ،از خروج
ارز از کش��ور جلوگیری نماید ضمن آنکه یک ایرانی
دریانورد متخصص و متعهد ،مس��لما دلسوزتر از یک
خارجی است و کشتیهای ما را بهتر حفظ می کند.

لیسانس تدریس میشوند اما فارغالتحصیالنی که به
دریا میروند دورههای آموزش��ی فشرده و متعددی را
پشت سر میگذارند و دورههای تخصصی بسیار بیشتر
از واحدهای دانشگاهی را میگذرانند.
او ادامه داد :ارزشیابی مدارک این افراد و اعطای مدارک
باالتر از کارشناسی به آنها به صورت کارشناسی ارشد
و دکتری یکی از ضرورتهای بسیار مهم جذب جوانان
و دانش��جویان در این رشته اس��ت .افرادی که در حد
فرماندهی کش��تیهای بینالمللی تخصص دارند در
ادارات و سیس��تم آموزشی کش��ور ارزشیابی مدرک
آنها ش��ناخته شده نیست و این در حالی است که به
جد میتوانم بگویم یک فرمانده کشتی یا سرمهندس
کشتی دقیقا مانند یک پزشک بلکه بیشتر واحد درسی
گذرانده است و در عین حال دورههای عملی نیز دیده
اس��ت .وی در پایان گفت :جا دارد مدیران ارشد حوزه
آموزشهای دریانوردی این موضوع را پیگیری کنند
تا جذب دانشجویان نخبه و با معدل باال در این رشته
افزایش یابد.

به دریانوردان مدارک همتراز ارشد و دکتری اعطا
شود

او درباره ارزشیابی مدارک دریانوردان گفت :رشتههای
مرب��وط به دریانوردی در دانش��گاههای ما تا س��طح
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آموزشدریانوردیتحتنظامآموزشیکشـورقرارگیــرد
کاپیتان محمد س�میعی پیشکسوت
امور دریانوردی و مشاور مدیرعامل
ش�رکت مل�ی نفتک�ش ای�ران در
گفتگوی اختصاصی با ماریننیوز،
نظرات خود درباره مسائل مختلف
آموزش و تامین نیروهای دریانورد
را مطرح کرد.
ارزیاب�ی جنابعال�ی از وضعی�ت فعلی
آموزش و تربیت دریانوردان برای کار در
ناوگان ایرانی چیست؟
قبل از پاس��خ به سوالتان میخواهم ابتدا به
صورت عموم��ی به موض��وع دریانوردی در
دنیا بپردازم .مطمئنا میدانید که دریانوردان
س��رمایه انسانی هر کش��ورند و محور اصلی
صنعت حمل و نق��ل دریایی و دیگر صنایع
وابسته را تش��کیل میدهند .در دنیا حدود
یک میلیون و شش��صد هزار نفر دریانورد بر
روی  85000کش��تی اقیانوسپیما فعالیت
می کنند که البته شناورهای کوچک و فعال
در مناطق محلی در زمره این اعداد محسوب
نشدهاند که از این رقم دریانورد شاید نیمی
آکادمی دیده هستند و نیمی دیگر در مراکز
آموزش��ی مختلف ملوانی کش��ورها تحصیل
نمودهاند.
ب��ا این توصیف ب��ه ارزیاب��ی وضعیت فعلی
آموزش و تربی��ت دریانوردان ب��رای کار در
ناوگان ایرانی میپردازم؛ اصوال برای ارزیابی
بایستی به نکات زیر توجه نمود:
الف -دسترس��ی دریانوردان به سطح کیفی
تحصیلی
ب -افزایش استانداردسازی برنامهها و دروس
دریانوردی
ج -چگونگی کنترل مراکز آموزش��ی توسط
مراجع دریایی
د -اجرای کارورزی دریایی بر روی کش��تی
برای دریانوردان در حال تحصیل (دریانوردان
آکادمی دیده و مراکز آموزشی)
اگ��ر بخواهی��م ب��ه هری��ک از م��وارد فوق
بپردازیم 'مثنوی هفتادمن' میشود لیکن در
ش��رکتهای ملی نفتکش ایران و کشتیرانی
جمهوری اسالمی همه موارد فوق (کیفیت،
استانداردس��ازی و کنترل مراکز آموزش��ی)
بموقع انجام میشود و تا زمانیکه دانشجویان،
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بورسیه شرکتها بودند از کارورزی شرکتها
نیز بهرهمند میشدند.
در ح��ال حاض��ر دانش��گاههای چابه��ار و
خرمشهر اقدام به آموزشهای عمومی و علوم
پایه دریایی به دانشجویان نموده و به آموزش
دریانوردی (پل و مهندس��ی دریایی) وقعی
نمینهند ضمن اینکه اگر این آموزشها را به
دانشجویان دریانوردی هم بدهند به هیچوجه
ام��کان کارورزی روی کش��تی را ندارن��د و
هماکنون تنها دانشکده دریایی خارک است
که آموزش دریانوردی میدهد .از سوی دیگر
سازمان بنادر و دریانوردی به  62مرکز بخش
خصوص��ی مجوز آم��وزش ردههای مختلف
ملوان��ی اعطا نمودهاس��ت؛ ام��ا بعلت پایین
بودن کیفیت آموزش��ی ،عدم کنترل صحیح
و عدم کارورزی دریایی و اینکه این پرس��نل
غیر آکادمی دیده هس��تند با وجودی که در
ردههای ملوانی گواهینامههای مربوطه را از
سازمان بنادر و دریانوردی دریافت می کنند،
امکان استخدامشان بر روی کشتیهای بخش
خصوصی فعال در منطقه وجود ندارد.
ضمن اینکه بایستی بدانیم که در بسیاری از
کشتیهای مدرن به علت عدم وجود فضای
کاف��ی ،امکان تامین فضا برای دانش��جویان
جهت کارآموزی وجود ندارد که شرکت ملی
نفتکش ای��ران دارای ناوگانی جوان با معدل
 8سال است.

نظ�ر ش�ما درب�اره قط�ع بورس�یههای

دریانوردی چیست؟

اگر به نکات گفته ش��ده فوق توجه فرمایید
به علت عدم اعطای بورس��یه به دانشجویان
دریانوردی پی میبرید.
بطور خالص��ه اینکه هزینههای آموزش یک
مهندس دریایی تا سرمهندسی  57میلیون
تومان و آموزش یک افس��ر پل تا فرماندهی
بالغ بر  65میلیون تومان می-باشد .این ارقام
نشان دهنده حجم باالی سرمایهگذاری برای
تربیت یک سرمهندس دریایی و یک فرمانده
با تجربه است که عمال شرکتهای کشتیرانی
بطور اعم با چنین سرمایه گذاریهایی مواجه
هستند.
از س��ویی حتی پرداخت هزینهه��ای دوره
کارشناس��ی نیز برای دانشجویان دریانوردی
دشوار اس��ت ضمن اینکه این افراد موظفند
پ��س از پای��ان دوره کارشناس��ی دورههای
جانب��ی و دورههای شایس��تگی بعدی نظیر
مهندس دومی تا سرمهندسی و افسر اولی تا
فرماندهی را بگذرانند که از هزینههای باالیی
برخوردارند.
هنگامی که دانشجویان بورسیه شرکتهای
مل��ی نفتکش ایران و کش��تیرانی جمهوری
اس�لامی بودند عالوه ب��ر تقبل پرداخت این
هزینهه��ا ،دانش��جویان از ام��کان کارورزی
ب��ر روی کش��تیهای ش��رکتها بهرهمند
میش��دند .لیکن بقیه دانشجویان نوعا برای
ادام��ه تحصی��ل و انج��ام کارورزی مربوطه

Marine Engineering
با مش��کالت فراوان��ی مواج��ه بودند .جهت
اطالع خوانندگان محترم بعرض میرس��انم
که ب��ا وجودیکه کش��ور فیلیپین  25درصد
بازار نیروی انس��انی دریایی دنیا را داراس��ت
با توجه به حجم باالی هزینه-های آموزشی
و نرخ روزافزون هزینه آموزش ،کشورشان با
کاهش عالقهمندی به مشاغل دریایی مواجه
شدهاس��ت که آن ه��م بعلت ع��دم توانایی
متقاضی��ان در قب��ول پرداخ��ت هزینههای
آموزشی است.
ح��ال اگر برگردیم به کش��ور عزیزمان ایران
و ب��ه ش��رکتهای مل��ی نفتکش ای��ران و
کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ،با توجه به
اینکه این ش��رکتها چندین سال با بحران
اقتص��ادی در دنیا مواجه بودند که دوچندان
به ش��رکتها اثرگ��ذار بود و از س��ویی هم
تحریمهای فراوانی را تحمل می کردند ،حق
بدهید که دیگر نتوانند هزینههای بورس��یه
دانشجویان را بپردازند.
لذا اکنون زمانی است که بایستی به واقعیتها
بپردازیم و آن اینکه میدانیم نظام آموزشی
کشور هر ساله هزاران مهندس فارغالتحصیل
مینماید و در اختیار جامعه قرار میدهد و در
کشور شغلی برایشان وجود ندارد در حالیکه
دانشجویان رشته دریانوردی اگر آموزششان
دارای کیفی��ت ب��وده و ب��ا اس��تانداردهای
بینالمللی مطابقت داشته و بتوانند کارورزی
دریایی انجام دهند شغل آنان در شرکتهای
کش��تیرانی و فراس��احل داخل��ی و خارجی
تضمین ش��ده اس��ت؛ حال چرا مس��ئولین
آموزشی کشور منفعل عمل نموده و هنوز به
دنبال بورسیه هستند جای سوال است .باید
بدانیم میتوانیم کشوری باشیم که دریانورد
صادر نماییم .اعتقادم براین اس��ت که برای
تکمیل آموزش دانش��جویان دانش��گاهها و
مراکز آموزش��ی دولت بایستی به فکر خرید
یک کش��تی آموزشی بوده و آن را در اختیار
یک سازمان قوی دریایی (ترجیحا خصوصی)
قرار دهد ت��ا فارغالتحصیالن دانش��گاهها و
مراکز آموزش��ی بتوانند به نوب��ت کارورزی
خود را بر روی این کشتی آموزشی بگذرانند.
پانزده س��ال اس��ت که این مطلب را مطرح
می کن��م و امید اس��ت روزی این واقعیت را
شاهد باشیم چه اینکه دولت متولی آموزش
و اشتغال جوانان است.
نظر ش�ما درباره لغو م�اده  9نظام وظیفه
چیست؟

یک دهه است که میگوییم کشور در آینده
نزدی��ک با کمب��ود نیروی دریان��ورد مواجه
خواهدشد.
پایدار بودن ماده  9نظام وظیفه میتوانست
یکی از مش��وقهای اصلی جذب دانشجویان
به رشتههای دریانوردی باشد که با حذف آن
تاثیرات منفی در این مورد خواهد گذاشت.
همانط��ور که میدانی��د در ابتدای ش��روع
جنگ ای��ران و ع��راق این ماده ب��ه منظور
ایج��اد ش��رایط ویژه ب��رای تامی��ن نیروی
انسانی دریانوردی کش��ور تدوین گردید که
فارغالتحصیالن دانشگاهها بتوانند مستقیما
ب��ر روی ن��اوگان پرافتخ��ار مملکت خدمت
نموده و موج��ب کاهش دریانوردان خارجی
شوند اما متاس��فانه سال گذشته این ماده با
مخالفت مسئولین نظام وظیفه روبرو شد؛ و
این همان مطلبی است که سالها میگوییم
که مسئولین کشور اعتقاد ندارند که کشور ما
دریایی اس��ت و لذا پشت درهای بسته فقط
تصمیماتی میگیرند که به نوعی ترمز دستی
در فعالیتهای دریایی است.
در حال حاضر دانشگاههای چابهار و

خرمشهر اقدام به آموزشهای عمومی و
علوم پایه دریایی به دانشجویان نموده

و به آموزش دریانوردی (پل و مهندسی

دریایی) وقعی نمینهند ضمن اینکه اگر

این آموزشها را به دانشجویان دریانوردی
هم بدهند به هیچوجه امکان کارورزی
روی کشتی را ندارند

ش�ما چ�ه راهکارهای�ی را ب�رای ترغیب
جوانان به کار در حوزههای دریایی پیشنهاد
میکنید؟

ام��ا راهکاره��ای اینجانب که ب��رای ترغیب
جوانان به کار در حوزههای دریایی پیشنهاد
می کنم:
 – 1از آنجاییک��ه آم��وزش دریان��وردی
هزینههای گزافی دارد دولت میبایست:
ال��ف -اینگون��ه آموزشه��ا را تح��ت نظام
آموزش��ی کش��ور قرار دهد و به دانشجویان
مراکز دانشگاهی و آموزشی ردههای ملوانی
وام ب��ا بهره پایی��ن بدهند (ب��ا تعهد مدتی
فعالیت روی عرشه کشتی)

ب -به دانش��گاهها و مراکز آموزش��ی یارانه
آموزشی پرداخت نمایند
ج -م��درک تحصیل��ی فارغالتحصی�لان
دانش��گاههای دریایی را مطابق با لیسانس و
فوق لیسانس محسوب نمایند.
د -دریانوردانی که پس از مدتها به ساحل
میآیند بتوانند در دانش��گاهها بعنوان استاد
در رده هیات علمی تدریس نموده و تجربیات
ارزنده خود را منتقل نمایند.
 – 2نه فقط بایستی ماده  9قانون نظام وظیفه
پایدار ش��ود تعداد آن نیز نبای��د فقط برای
سازمان بنادر و دریانوردی ،کشتیرانی ج.ا.ا و
شرکت ملی نفتکش باشد ،بلکه بایستی این
پرسنل جذب بخش خصوصی شوند (با تایید
مرج��ع دریایی) تا بتوانی��م ضمن کم کردن
پرس��نل خارجی بر روی کشتیهای ایرانی
از خروج ارز جلوگیری نموده و برای جوانان
اشتغالزایی کنیم.
 – 3از آنجاییکه این شغل از مشاغل سخت
و زیانآور در دنیا است لذا مدت بازنشستگی
بایس��تی به  15تا  20س��ال تقلیل یابد چرا
که پس از چندین سال فعالیت روی کشتی
دیگر پرس��نل نخواهند توانست که  8ماه در
س��ال را بر روی عرشه باشند و گاه پرسنل با
افسردگی مواجه میشوند.
 – 4اس��تخدام پرس��نل دریایی بر اس��اس
قراردادهای  12 ،6یا  18س��اله باش��د چون
معم��وال در کش��ورها دریان��وردان پس از 6
سال کار ،از سیستم دریا خارج میشوند و یا
قرارداد را  6سال دیگر تمدید می کنند بدین
نحو متعهد به خدمت  30ساله نیستند (این
همان قرارداده��ای کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت است)
 – 5اکثر دریانوردان دنیا از معافیت مالیاتی
حقوق بهره میبرند لذا بایس��تی دریانوردان
مشمول معافیت مالیاتی حقوق باشند.

از نظ�ر جنابعال�ی مزیتهای اس�تفاده از
نیروهای داخلی در کش�تیرانیها نسبت به
استفاده از دریانوردان خارجی چیست؟

استفاده از نیروهای داخلی موجب می شود
که دوگانگی حقوق پرسنل خارجی و ایرانی
از بین ب��رود و همین ام��ر موجب متعادل
کردن حقوق دریانوردان می گردد از س��وی
دیگ��ر از خروج ارز جلوگی��ری نموده و بهر
حال جایگزین��ی یک ایرانی ب��ه جای یک
خارج��ی بر روی کش��تی های ایرانی همان
اشتغال زایی است.
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ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰﺍﻳﺮﺍﻥ
(1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻳﺎ
tﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ،ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺧﺮﻳﺪ
tﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ
tﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ
tﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
tﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ
 (2ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
tﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﻣﺸﻜﻼﺕﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥﻭﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥﺩﺭﻳﺎﻳﻲ
tﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ

 (3ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ
tﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺣﺘﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

tﺁﺑﻨﮕﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪﻯ

 (7ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺩﺭﻳﺎ
tﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
tﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺩﺭﻳﺎ
 (4ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ
tﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺳﺎﺣﻞ
tﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻯ
tﺭﺳﻮﺏ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
tﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻯ ﻣﻠﻰ tژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺩﺭﻳﺎ
tﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
 (8ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ
 (5ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺁﻟﻮﺩﮔﻰﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ
tﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ
tﻧﺠﺎﺕ ﻛﺸﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﻳﺪﻩ
 (6ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻰ
tﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺷﻨﺎﺳﻰ
tﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺭﻳﺎ

 (9ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺣﻠﻰ
ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
tﻣﻮﺝ ﺷﻜﻦ
tﺍﺳﻜﻠﻪ

 (10ﻛﺸﺘﻰ ﺳﺎﺯﻯ
tﺳﺎﺯﻩ ﻛﺸﺘﻰ
tﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚﻛﺸﺘﻰ
tﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻛﺸﺘﻰ
 (11ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﺳﺎﺣﻠﻰ
tﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
tﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﻋﻤﻴﻖ
tﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ
tﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
 (12ﻓﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ
tﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖﻫﺎ
tﺁﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﺩﺭﻳﺎ
tﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
tﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
tﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻓﺎﻋﻰ
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با افتتاح حوض خشک دوم محقق خواهد شد:

افزایشظرفیت
عظیمگسترشهرمز
از ابتدای سال 94
گزارش کامل از پیشرفت

طرحهای توسعه شرکت کشتیسازی عظیم گسترش هرمز

دکترمهدیسیفمدیرعاملشرکتعظیمگسترش
هرمز در گفتگوی اختصاصی با ماریننیوز ،گزارش
کاملی از آخرین وضعیت طرحهای توسعهای این
شرکت و فعالیتهای صورت گرفته در آن تا حال
حاضر ،ارائه کرد.
لطفا توضیحاتی درباره سابقه آن مجموعه و
نوع فعالیت آن ارایه فرمایید.

 شرکت صنایع کشتیسازی عظیم گسترشهرمز (تحت نظر س��ازمان گسترش و نوسازی
صنای��ع ای��ران) در حال حاض��ر دو فعالیت را
راهبری می کند ،اول اینکه پروژه و طرح احداث
حوضه��ای خش��ک و امکان��ات آن را جهت
تکمیل س��ریعتر دنبال می کند و دوم اینکه با
حداقل امکانات فراهم شده ار طرح ،بهرهبرداری
از داک تعمیرات را آغاز کرده است.
پروژه احداث حوضهای خشک بندرعباس در
ابت��دا تحت نظر ایزوایک��و در حال اجرا بود که
از حدود  5س��ال قبل به دلی��ل اهمیت طرح،
شرکت کشتیس��ازی عظیم گسترش بصورت
شرکتی حقوقی عهدهدار تکمیل طرح احداث
ی��ارد تعمیرات و س��اخت کش��تیهای بزرگ
 VLCCگردید.
این ط��رح به دو ف��از تعمیرات و فاز س��اخت
تقسیمبندی شدهاست .در حال حاضر فعالیتها
با محور فاز تعمیرات پیگیری میش��ود .س��ال
آینده مرحل��ه اول فاز  1و بدنب��ال آن مرحله
دوم ف��از  1انج��ام خواه��د ش��د .همانطورکه
تابحال س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع
ایران با تامین منابع مالی نش��ان داده است که
تکمیل این طرح از اولویتهای س��ازمان است،
امیدواریم که با تامین مالی کافی ،فاز تعمیرات
بموقع تمام ش��ده و ما شاهد تعمیر بزرگترین
شناورهای کشورمان و نیز جذب بخشی از بازار
خارجی باشیم.
مهمترین پروژهها و فعالیتهای انجام شده
از س�وی آن مجموعه (اعم از ساخت و تعمیر
شناور و  )...چه مواردی بوده است ؟

 ب��ا توجه ب��ه طوالنی ش��دن ط��رح احداثحوضهای خشک ،برنامه بهرهبرداری از حداقل
امکانات ایجاد شده با تائید سازمان گسترش و
نوس��ازی صنایع ایران ،هدفگذاری و در آبان
ماه س��ال جاری بهرهبرداری محدود از حوض
تعمیرات آغاز ش��د .پروژههای انجام ش��ده ،در
همین مدت کوتاه ،حدود  10شناور بوده است
که خوشبختانه در زمانبندیهای مقرر و حتی
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در بعضی از موارد زودتر از برنامه زمانبندی اجرا
گردیدهاند .در همین مدت کوتاه توانستهایم که
در عمل ،با جلب رضایت مشتریان ،اعتبار خوبی
برای مجموعه ش��رکت عظیم گسترش هرمز
فراهم آوریم که این را در تعداد سفارشاتی که
گرفتهایم میتوان مشاهده کرد .خوشبختانه با
بعضی مجموعههای بزرگ از جمله شرکت ملی
نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسالمی در حال

مذاکره جهت ارائه خدمات به آنها نیز هستیم.

انج�ام ای�ن پروژهه�ا چ�ه مزیتهای�ی (
اش�تغالزایی ،جلوگیری از خروج ارز ،کس�ب
تجرب�ه صنعت در داخ�ل و  ) ...برای صنعت و
اقتصاد کشور داشته است؟

 ظرفیت کلیه یاردهای داخلی برای تعمیراتشناورهای متوسط و بزرگ ،چیزی حدود نصف
تع��داد آنها میباش��د .ل��ذا ظرفیتهای فعلی
حتی جوابگوی شناورهای داخلی نیست و این
ش��ناورها برای تعمیرات ب��ه یاردهای خارجی
مراجعه می کنن��د .در حال حاضر فقط از داک
تعمیراتی شرکت عظیم گسترش بهرهبرداری
میش��ود و انش��ا اهلل از ابت��دای س��ال  94از
داک دوم نی��ز بهرهبرداری خواهد ش��د .میزان
اشتغالزایی یارد کشتیسازی عظیم گسترش
برای فاز تعمیرات حدود  1500نفر و در صورت

Marine Engineering
تامی��ن منابع مالی برای فاز س��اخت کش��تی،
ح��دود  5000نفر خواهد بود و طبیعی اس��ت
به میزانی که ما از ظرفیتهای خود اس��تفاده
می کنیم به همان میزان از خروج ارز از کش��ور
جلوگیری خواهد شد.

خ��ارج از کش��ور مراجعه می کنن��د .یاردهای
داخلی ع�لاوه بر ایجاد ظرفیتهای باالتر ،باید
ب��ا انجام بهموقع تعمیرات با کیفیت مناس��ب،
عمال این مالکین را جذب و ش��ناورهای آنها را
در ایران تعمیر کنند.

 در حال حاضر بدلیل انجام نش��دن الیروبیحوضچ��ه آرام��ش و نی��ز بعض��ی امکان��ات و
تجهیزات مورد نیاز ،سایز کشتیهای متوسط
را امکان تعمیرات داریم و انشا اهلل با تکمیل فاز
 1شناورهای بزرگ  VLCCرا پذیرش خواهیم
کرد .ظرفیت مجموعه یاردهای داخل کش��ور
هنوز برای س��رویس-دهی ب��ه تعمیرات کلیه
ش��ناورها کافی نیس��ت .در حال حاضر تعداد
زیادی از ش��ناورهای ایران��ی برای تعمیرات به

 تمامی مجموعه از وقوع حادثه چند وقت قبلبسیار متاثر هستند .اما بهر حال وقوع حوادث
در مجموعههایی که کارهای سنگین و پرخطر
انجام میدهند بیسابقه نیست ،چه در یاردهای
داخلی و چه در یاردهای خارجی .آمار حوادث،
در یاردهای داخلی در دسترس میباشد و نیز
چند س��ال قب��ل در حوضهای خش��ک دبی
حادثهای به وقوع پیوست که باعث مرگ بیش
از  200نفر شد.

لطف�ا درب�اره وضعی�ت فعلی ی�ارد از لحاظ
امکانات ساخت و تعمیر شناور توضیح دهید؟

عل�ل حادث�ه اخی�ر آتشس�وزی و نی�ز
پیگیریهای بعدی را توضیح بفرمایید.

داش��تن سیس��تم  HSEو امور ایمنی از الزامات
اولیه هر مجموعه صنعتی اس��ت که یارد ما هم
از این قاعده مس��تثنی نیس��ت .جهت پذیرش
ش��ناور ،کلیه امکان��ات مورد نی��از اجرایی و نیز
ایمنی و آتشنشانی فراهم بوده و سیستم HSE
یارد بر کلیه کارها نظارت دارد .عوامل موثر بر این
حادثه و منشاء آن در دست بررسی است و نتیجه
گزارشات کارشناسی ،این موضوع را روشن خواهد
کرد .همچنین یارد دارای بیمه بوده و خس��ارات
وارده را بیم��ه تامین خواهد کرد .در این حادثه،
عواملی خاص ،بدنبال بهرهبرداری از آن بودند که
خوشبختانه علیرغم تالش و فعالیتهای زیاد،
بحول و قوه الهی موفق نبودند.
لطف�ا درباره برنامههای در دس�ت اجرا برای
توسعه یارد ،توضیح دهید.

 همانگونه که عرض ش��د ،طرح احداث یاردش��رکت کشتیسازی عظیم گس��ترش در دو
فاز تعمیرات کش��تی و ساخت کشتی تعریف
ش��ده است .فاز تعمیرات هم به دو مرحله اول
و دوم تقس��یم ش��ده اس��ت .در حال حاضر با
برنامه ریزی تامین منابع مالی ،که با س��ازمان
گس��ترش انجام شده اس��ت ،مرحله اول فاز 1
که ما را قادر به داک کردن ش��ناورهای بزرگ
 VLCCو  VLGCخواهد کرد ،در اواخر سال 94
به اجرا در خواهد آمد.
در مرحل��ه دوم ف��از  1با اح��داث کارگاههای
تعمیرات��ی و نی��ز اح��داث اس��کله ()GETTY
ظرفیت اس��می طرح در زمین��ه تعمیرات ،که
انجام تعمیرات  24فروند کش��تی در هر داک
اس��ت ،محقق خواهد شد .فاز  2کال مربوط به
ساخت کشتیهای بزرگ از جمله  VLCCاست
که فعالیتهای زیادی جهت تامین منابع مالی
مورد نیاز آن در جریان است.
مذاکرات با ش�رکت ملی نفتکش و ش�رکت
کش�تیرانی جمهوری اسلامی جه�ت ارجاع
شناورها برای تعمیرات ،به کجا انجامید؟

 با اینک��ه مذاک��رات طوالنی شدهاس��ت اماخوشبختانه در وضعیت مناسبتری قرارداریم.
تعداد کشتیهای سایز بزرگ این  2شرکت در
صورتیکه به ما اختصاص یابند بخشی از ظرفیت
تعمیراتی م��ا را جواب خواهد داد .لذا بازاریابی
ما نمیتواند منحصر به داخل گردد و حتما باید
رقابت با س��ایر یاردهای خارجی را برای جذب
ش��ناورهای بزرگ هدفگذاری کنیم .در حال
حاضر پیشنویس تفاهمنامه همکاری برای هر
دو ش��رکت ارسال و متعاقبا جلساتی داشتهایم
که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.
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اهمیتگردشگریدریاییدرایران

منابع طبیعی گردش�گری یکی از فرصتهایی است که هر کش�وری با توجه به میزان دسترسی به آن میتواند به قدرت

اقتصادی نسبی دست یابد .ایران با داشتن بیش از  5000کیلومتر خط ساحلی و دسترسی دو سویه به دریا از پتانسیلهای
مناسبی در این زمینه برخوردار است و میتواند به یکی از قطبهای گردشگری دریایی در منطقه تبدیل شود.

اهمیت گردشگری دریایی در ایران
امروزه صنعت گردشگری با توجه به ابعاد مختلف
س��رمایه گذاری و جذابیت باالیی که دارد یکی از
راههای درآمدزایی کش��ورها محسوب میشود .از
جاذبههای طبیعی که در جذب گردشگران داخلی
و خارجی بسیار تاثیرگذار است میتوان به دریا اشاره
کرد .گردشگری دریایی و فعالیتهای مربوط به آن
در اغلب کشورها در صدر برنامههای گردشگری قرار
دارد .در تعاریف بینالمللی گردشگری دریایی به آن
دسته از فعالیتهایی اطالق میشود که وابستگی
زی��ادی به آب دارن��د .از این فعالیتها میتوان به
غواصی و زیرآب��ی ،ماهیگیری تفریحی ،قایقرانی،
موجسواری ،شنا ،کشتی کروز و بسیاری تفریحات
دیگر از این جنس اشاره کرد.
ایران با داشتن بیش از  5000کیلومتر خط ساحلی
و دسترسی دو سویه به دریا از پتانسیلهای مناسبی
در این زمینه برخوردار است و میتواند به یکی از
قطبهای گردش��گری دریایی در منطقه تبدیل
ش��ود .با این وجود تاکنون بهره چندانی از دریا به
نفع گردش��گری صورت نگرفتهاس��ت .دسترسی
به دریای خزر از ش��مال و خلیج ف��ارس و دریای
عمان از جنوب اهمیت جذب توریس��ت در حوزه
گردشگری دریایی را بیش از پیش آشکار می کند.
از پتانسیلهای بالقوه کشور در این حوزه میتوان
تاالب انزلی ،جزایر زیبای خلیج فارس ،جنگلهای
سرسبز حرا در جزیره قشم و مرجانهای دریایی
را نام برد که با این وجود هنوز اس��تفاده چندانی
از آنها نشدهاس��ت .یکی از دالیل توس��عه نیافتن
گردشگری دریایی در کشور احساس عدم امنیت
مردم از تفریحات و مسافرتهای دریایی و ترس از
دریا است .این دیدگاه ممکن است به دلیل فرسوده
بودن زیرساختها ،ایمن نبودن امکانات و تجهیزات
گردش��گری دریایی و عدم فرهنگسازی مناسب
حاصل شده باشد .همچنین زمان سفرهای دریایی
که غالبا از انواع دیگر شیوههای حمل و نقل بیشتر
است ،میتواند دلیل دیگری برای عدم رغبت مردم
به س��فرهای دریایی باش��د که نتیجه آن محدود
شدن مس��افرتهای دریایی به ساکنان شهرهای
ساحلی است .با تامین زیرس��اختها ،استفاده از
ش��ناورهای مجهز و ایمن در جابجایی مس��افران
دریایی ،بهرهگیری از منابع طبیعی توریس��تی در
جزایر ،فرهنگسازی مناسب و آشنا کردن جامعه با
دریا و همچنین جذب سرمایهگذاری در این حوزه
میتوان در رونق بخش��یدن به گردشگری دریایی
و افزایش گردش��گران داخلی و خارجی گامهای
بلندیبرداشت.
* امیرحسینصفرقلی
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حمایتهای مالی از صنعت کشتی سازی در کشور هند
صنعت کشتی س��ازی به عنوان یکی از صنایع
م��ادر دارای مزیتهای فراوان��ی از جمله نرخ
اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم میباشد .به
طوریکه گفته میش��ود به ازاء هر یک نفر که به
طور مس��تقیم در این صنعت شاغل میشوند،
 5نفر در صنایع وابسته مشغول به کار خواهند
شد .اهمیت این موضوع برای کشورهای درحال
توسعه که دارای هرم سنی جوان هستند و نرخ
بی��کاری باالیی دارند دوچن��دان خواهد بود .از
این��رو دولت ها در کش��ورهای مطرح در حوزه
کشتی سازی حمایتهای متنوعی از این صنعت
می کنن��د .در ادامه به طور خالص��ه به برخی

به گفته ش��رکتهای حمل ونقل هند نیمی از
ناوگان حمل ونقل بیش از  20سال از عمر آنها
گذش��ته و در  5سال آینده نیاز به جایگزینی و
نوس��ازی دارند .یاردهای هند در حال رایزنی با
ش��رکتهای نفت و گاز فراساحلی هستند که
حمل مواد نفتی تنها با کش��تیهای س��اخت
هند و با پرچم هند صورت گیرد (مشابه قانون
 Jonesدر آمری��کا) .قوانین فعلی هند به گونه
ایی است که شرکت ها ترجیح میدهند که از
پرچم هند بدون ذکر نام سازندگان کشتیهای
بومی استفاده کنند.
وزارت حمل و نقل هند در طرح جدید حمایت

حمایتهای کشور هند از صنعت کشتی سازی
این کش��ور اشاره خواهد شد :مقامات هندی از
گزارشی مبنی بر حمایت مالی از کشتی سازی
و حمل ونق��ل دریایی خبر دادند که به مالکان
در حفظ بازار داخلی و پوش��ش ص��ادرات نیز
کمک می کند .تخمین هزینه ی احیای ناوگان
حمل و نقل طی  3سال حدود  13میلیارد دالر
برآورد ش��ده است .با توجه به وضعیت تجارت،
صنعت به دنبال یارانه  20تا  30درصدی برای
یاردهای محلی اس��ت .وزارت حمل و نقل هند
برای تقویت صنعت کش��تی س��ازی داخلی در
نظر دارد تا به مالکان کش��تی پیش��نهاد دهد
که با تولیدکنن��دگان داخلی قرارداد ببندند .بر
اس��اس این طرح به یاردهای کشتی سازی 30
درصد یارانه پرداخت میش��ود .ای��ن یارانه در
اقساط به یاردهای کشتی سازی دولتی و پس
از تحوی��ل به یارد خصوصی پرداخت میش��د.
س��ازندگان کش��تی در حال البی کردن جهت
تمدید این طرح پس از س��ال  2007هس��تند.

از صنایع کشتی سازی که جایگزین طرح سال
 2007خواهد شد ،نرخ یارانه بسیار پایین تری
را پرداخت خواهد کرد .با توجه به پیش نویس
طرح ،س��ازندگان کش��تی هندی  12درصد از
قیم��ت کش��تیهای تجاری اقیان��وس پیمای
فروخته شده به خریداران خارجی را به صورت
تش��ویقی از دولت دریافت خواهند کرد .یارانه
پرداختی برای کشتی سازان داخلی در نرخ 16
درص��د و برای خنثی ک��ردن مالیات بر ارزش
افزوده  4درصد ثابت نگه داشته شده است.
همانگونه که مشخص است کشورهای فعال در
حوزه کشتی س��ازی با درک اهمیت این حوزه
ب��ه حمایت از این صنع��ت میپردازند .با توجه
به راهکارهای ارائه ش��ده در کشور هند جهت
حمایت از صنعت کش��تی س��ازی این کشور،
نیاز اس��ت تا با اس��تفاده از تحلیلهای مشابه
راهکارهای حمایت مالی از این صنعت در ایران
نیز شناسایی و بررسی گردد.

*محمدنجارتباربیشه
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انرژی های دريایی منابعی تمامنشدنی و پاک

در بره��هاي از زمان كش��ف معادن زغال س��نگ و
چاهه��اي نفت تحول��ي بزرگ در زندگي بش��ريت
به ش��مار ميرفت و بش��ر با دسترسي به اين منابع
زيرزميني و فرآوردههاي آن توانست با شتاب به سوي
توسعه گام بردارد .اما ديري نپاييد كه موضوع تمام
شدني بودن اين منابع به كابوسي براي جهان تبديل
ش��د ،از اين رو با توجه به مح��دود بودن انرژيهاي
زيرزمينياي كه قابل استحصال هستند و از طرفي
آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از استخراج آنها از
آغاز فرآيند استخراج تا مراحل فرآوري ،كشورها در
صدد دستيابي به انرژيهاي نو و تجديدپذير و از همه
مهمتر انرژيهايي با كمترين پيامدهاي منفي زيست
محيطي برآمدهاند .انرژيهايي كه سازگار با محیط
زیست باشند و كمترين تاثیر را بر تغییرات اکولوژیکی
بگذارند .براس��اس تحقيقات انج��ام گرفته درياها و
اقيانوسه��ا ميتوانند در كنار انرژي خورش��يدي و
باد منابع پايان ناپذير انرژيهاي پاك و تجديدپذير
باشند و آينده انرژي جهان را تضمين كنند .دريا بستر
انرژيهاي متنوعي اس��ت كه بشر تا به امروز موفق
به كش��ف آن شده اس��ت كه از بين آنها ميتوان به
انرژي امواج ،جز و مد ،جريانات دريايي ،انرژي ناشي
از اختالف گرمايي و اختالف چگالي اشاره كرد.
انرژی امواج و انرژی جزر و مد را میتوان مهم ترین
زیر مجموعههای انرژیهای دریایی به ش��مار آورد.
ام��واج در اثر انتق��ال انرژی از باد ب��ه دریا به وجود
میآیند .ميزان این انتقال انرژی بستگی به سرعت
باد و نیز به مسافتی دارد که در طول آن باد با سطح
آب در فعل و انفعال بوده است .موج ها به خاطر جرم
آبی که نسبت به سطح متوسط دریا جابه جا شده،
انرژی پتانس��یل و به خاطر سرعت ذرات آب ،انرژی
جنبشی را با خود حمل می کنند .در بسياري از موارد
انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغتشاش و با

شدتی که بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد ،از
بين ميروند اما امواج بزرگ در آبهای عمیق ،انرژی
خود را باکندی بسیار از دست میدهند ،در بسياري
از موارد منش��ا اي��ن امواج بادهای محل��ی و توفان
هایی اس��ت که روزها قبل در دوردست اتفاق افتاده
اند .امواج توس��ط ارتفاع ،طول موج و دوره تناوبشان
مشخص میش��وند .قدرت امواج معموالً بر حسب
کیلووات بر متر بیان میشود که نمایانگر شدت انتقال
یا عبور انرژی از یک خط فرضی به طول یک متر و
موازی با جبهه موج است .امروزه فناوری تولید انرژی
از موج اقیانوس ها وجود دارد ،به طوری که اختراعات
بس��ياري در این زمینه به ثبت رسیده است که به
سه روش اصلی استفاده از کانالی به شکل مخروط
ناقص،اس��تفاده از حرکت عمومی ام��واج اقیانوس
توسط مکانیزمهای گوناگون و استفاده از یک ستون
نوسانی آب میتوان اشاره کرد .جزر و مد دریا در اثر
جاذبه ماه و خورشید به هنگام گردش زمین به وجود
میآید .نیروی جاذبه ماه باعث ایجاد برآمدگی در آب
ها شده و به علت گردش وضعی زمین این برآمدگی
به سمت غرب جریان پیدا می کند ،در نتیجه موج
هایی با دوره ۱۲ساعت و  ۲۵دقیقه ایجاد میشود که
دامنه نوسان آنها در اقیانوسهای بزرگ در حدود 5
متر است .اثر نیروی جاذبه خورشید نیز مشابه ولی
ضعیف تر اس��ت و هر  ۱۲ساعت یک مرتبه ظاهر
میشود .به این ترتیب جزر و مد به صورت منظم رخ
میدهد .بیش��ترین دامنه جزر و مد زمانی به وجود
میآید که ماه و خورش��ید در یک راستا قرار گرفته
باشند .هنگامی که امواج جزر و مدی به سواحل و
فالت قاره میرسند ،دامنه آنها میتواند در اثر هجوم
آب ،قیفی ش��دن آبراه و ایجاد رزنانس به طور قابل
مالحظ��ه ای افزایش یابد .مث ً
ال دامنه جزر و مد در
نقاط مناس��بی از کانادا به بیش از  ۱۰مترمی رسد.

ب��ه رغم پیچیدگی خاصی که در م��ورد جزر و مد
وجود دارد پیش بینی و محاس��به دقیق آن در هر
محل ممکن است .استحصال انرژی از جزر و مد در
نقاطی عملی است که انرژی زیادی به صورت جزر و
مدهای بزرگ در آنها متمرکز شده باشد و به عالوه
جغرافیای محل نیز برای احداث نیرگاه جزر و مدی
سایت مناسبی فراهم کرده باشد .چنین مکان هایی
در همه جا یافت نمی شوند اما تا به حال تعداد نسبتاً
زیادی شناسایی شده اند .نخستین و بزرگ ترین
نيروگاه جز و مد در الرانس فرانس��ه تأسیس شده
ک��ه جنبه تجاری نیز دارد .به غیر ازآن ،نیروگاه ۲۰
مگاواتی آناپولیس در کانادا ،نیروگاه آزمایشی ۴۰۰
کیلوواتی کیسالیاگوبا در شوروی سابق و نیروگاه۳/۲
مگاواتی جیانگزیا در چین را میتوان نام برد .انرژی
جریانات دریایی نيز يكي ديگر از راههاي استحصال
انرژي است كه نسبت به ساير منابع انرژي دريايی
جديدتر است و تنها چند مورد از توربينهاي آن در
اروپا ساخته شده است و هنوز به شكل فراگير مورد
استفاده قرار نگرفته است .این فناوری بسیار شبیه
توربینهای بادی کار می کند و از جریان سیال آب
جهت چرخاندن پرههای بزرگ استفاده مینماید.
میتوان این فناوری را در مناطقی که سرعت جریان
جزرومدی باال اس��ت نصب کرد .در کشور ما نیز به
علت وج��ود تنگهها و خوره��ای دارای جریانات با
س��رعت قابل توجه ،احتمال امکان استفاده از این
فناوری وجود دارد .نیروگاههاي اختالف گرمایی نيز
با بهره برداری از اختالف دمای میان سطح و عمق
اقیانوس یک سیکل حرارتی باد و چشمه عظیم گرم
و سرد تش��کیل میدهند و با بكارگيري تجهيزات
ويژهاي با اس��تفاده از ایجاد بخار و تقطیر از این راه
میتوان انرژی مکانیکی و در نهایت انرژی الکتریکی
تولید كرد .از اختالف چگالی و الیه بندی شدن آب
دریاها و اقیانوسها نيز میتوان با ايجاد اختالف فشار
برای تولید الکتریسیته استفاده کرد .نتايج تحقيقات
حاكي از آن اس��ت كه در كشور ما بيشترين مقدار
انرژيهاي دريايي در محدوده انتهاي جنوب غربي
جزيره قشم در خليج فارس ،منطقهاي بين جاسك
و چابهار و منطقه ویژه به نام خورموس��ی در استان
بوش��هر وجود دارد .در پايان بايد بر اين نكته تاكيد
كني��م در روزگاري كه جهان در پي كش��ف منابع
جديد براي انرژيهاي پاك و تمام نشدني است ما
نيز بايد با به خدمت گرفتن متخصصان و بكارگيري
فناوريه��اي روز دنيا از قابليتهاي اس��تراتژيكي
كشورمان نهايت استفاده را ببريم.
سیدمحمدسیدکریمی
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اخبارشرکتها

شرکت کشتیسازی و صنایع فراساحلی دلفین
تعمیرات دورهای و اساسی
موتورهای اصلی و تجهیزات برقی شناور ذوالفقار
قرار داد تعمیرات اساس��ی موتورهای اصلی ،ژنراتورها ،تجهیزات الیروبی و
تجهیزات برقی شناور الیروب ذوالفقار فیمابین سازمان بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان و شرکت کشتیسازی و صنایع فراساحلی دلفین به امضا
رسید .این قرار داد شامل تعمیرات و تامین تجهیزات بوده و مدت اجرای آن
 6ماه پیشبینی شدهاست .شرکت کشتیسازی و صنایع فراساحل دلفین
پیش از این نیز پروژه تعمیرات کلی موتورهای اصلی و ژنراتورهای شناور
الیروب خزر را برای سازمان بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد به اتمام رسانده
و هم اکنون پروژههای تعمیرات زیرآبی و جانبی ش��ناور ناجی  5در بندر
چابهار و اورهال  6عدد موتور ام تی یو مدل  2000دریایی متعلق به شرکت
پیرا حفاری ایران را در حال اجرا دارد.
شرکت ملی نفتکش ایران
 ۷۰حمله ناموفق دزدان دریایی به نفتکشهای ایرانی در  ۶سال اخیر
مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه دزدان دریایی
از سال  ۲۰۰۸تاکنون  ۷۰حمله به نفتکشهای ایرانی انجام دادهاند ،گفت:
خوشبختانه همه این حمالت ناموفق بودهاست .اکبر جبل عاملی با بیان
اینکه کمترین میزان حمالت دزدان دریایی به نفتکشهای ایرانی مربوط
به س��ال  2013با چهار مورد و بیش��ترین آن مربوط به سال  2011با 23
مورد حمله بوده است ،اظهار کرد :تعداد حمله دزدان دریایی به کشتیهای
شرکت ملی نفتکش در سال  2014نسبت به سال  2013حدود  15درصد
رشد داشت .وی تصریح کرد :سال گذشته  10مورد حمله به کشتیهای
شرکت ملی نفتکش صورت گرفت که این حمالت نیز با تدابیر اتخاذ شده
و همچنی��ن حضور به موقع ناوگروه نیروی دریایی ارتش بدون هیچ گونه
آسیبی دفع شد .وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری میالدی سه مورد
حمله ناموفق به کشتیهای این شرکت صورت گرفت که این میزان حمله،
آن هم ظرف یک ماه بی-سابقه بوده به اقدامات انجام شده برای مقابله با
دزدان دریایی اشاره کرد و گفت :عالوه بر دستورالعملهایی که برای خدمه
در زمان عبور از مناطق پرخطر تدوین شدهاست ،تشکیل کمیته اضطراری
و کمیته امنیت ،نصب الیههای س��یم خاردار در اطرف کشتیها ،آموزش
خدمه ،افزایش مدت زمان نگهبانی در پل فرماندهی ،ارتباط مستمر خدمه و
فرمانده کشتی با افسر امنیت ناوگان شرکت از زمان ورود به منطقه پرخطر
تا عبور از آن از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار قرار گرفته است.
تایدواترخاورمیانه
تایدواتر در جمع برندهای برتر ایران قرار گرفت
شرکت تایدواتر خاورمیانه به عنوان یکی از برندهای برتر ایران در کنفرانس
بینالمللی استراتژی برند انتخاب شد .اولین کنفرانس بینالمللی استراتژی
برند در دو روز و با مش��ارکت بیش از  193ش��رکت ،سازمان و نهاد ،بیش
از  60عضو هیات علمی و با حضور بیش از  1100نفراز س��فرا و کارداران
اقتصادی کشورهای مختلف و انجمنهای دوستی ایران با سایر کشورها و
همچنین مدیران سازمانها و نهادهای مختلف کشور و با همراهی معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست خانم دکتر ابتکار و نمایندگان
ح��وزه علمیه قم و مقامات دولتی دیگر و همچنی��ن با برگزاری  9کارگاه
تخصصی بینالمللی در  4روز عصر روز جمعه به کار خود پایان داد.
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مجتمعصنايعدرياييشهيدتمجيدي
توسعهفعالیتهایصنایعدریاییشهیدتمجیدی
از نظامی به تجاری و گردشگری
ناخدا قليزاده مدير مجتمع صنايع دريايي شهيد تمجيدي در جریان بازدید
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی از صنایع دریایی ش��هید تمجیدی،
از توس��عه حوزه فعاليت اين مجموعه از كشتيسازي نظامي به تجاري و
گردش��گري خب��ر داد .قلیزاده اف��زود :آمادگي خود را ب��راي همكاري در
زمينههای طراحی ،س��اخت و تعمير شناورها و اسكلههای دريايی بهمراه
ارائه خدمات فني-مهندسي اعالم نموده و پيشنهاد می-كنيم سال آينده
همايش توسعه سرمايهگذاری دريايی در كشورهاي حاشيه درياي خزر را
در منطقه آزاد انزلی برگزار كنيم .مجتمع كشتيسازی شهيد تمجيدی از
سال  ۱۳۷۵و با دستور مقام معظم رهبري در بندر انزلي به منظور طراحي و
ساخت كشتي و شناورهاي دريايي نظامي و تجاري شروع به فعاليت نموده
كه فعاليتهای ارزشمند در حوزه ساخت شناورهاي دريايي داشته است كه
طراحي و ساخت ناوشكن جماران دو و ناوچه كالس پيكان در اين مجموعه
از مهمترين افتخارات آن است.
شرکت نفت خزر
توان ایران برای ساخت دومین سکوی نیمه شناور حفاری در
آبهایعمیق
مدیرعامل ش��رکت نفت خزر از توان ایران برای ساخت دومین سکوی نیمه
شناور حفاری در آبهای عمیق دریای خزر خبر داد و گفت :حفاری چاه دوم
اکتشافی در خزر به خوبی در حال پیشرفت است .علی اصولی با بیان این که هر
زمان اراده کنیم میتوانیم نمونه دیگری از سکوی نیمه شناور ایران  -امیرکبیر
را بسازیم ،افزود :اکنون برای تعمیر و نگهداری این سکو نیازی به خارج از کشور
نداریم و با وجود هزینههای سنگین بهرهبرداری و نگهداری از چنین مجموعه
بزرگی کار به خوبی ادامه دارد .وی با اش��اره به همراهی شرکت نفت خزر با
مجموعه شرکتهایی که برای ساخت داخلی ١٠گروه خانواده کاال و تجهیزات
صنعت نفت همکاری دارند ،گفت :درخواست کاالی نفت خزر محدود و خاص
است و صرفه-جویی در هر کدام از این کاالها و تجهیزات ،صرفهجویی مالی و
زمانی قابل توجهی را در بر دارد و خیال نیروها برای ادامه کار راحت میشود.
وی با یادآوری این که در مرحله اول اکتشاف در میدان سردار جنگل ریسک
نکرده و تجهیزات مورد نیاز را از خارج کشور تامین کردیم ،اظهار کرد :با توجه
به تجربیات حاصل ش��ده و اعتمادی که در مورد تامین تجهیزات در داخل
کشور به وجود آمد ،در چاه دوم ریسک کردیم و با توجه به نتایج خوبی که
گرفتیم کار را با استفاده از توان داخلی ادامه خواهیم داد.
شركت فنی مهندسی صنعت دریایی فنآوران سیراف
دریافتنشانبینالملیتضمینکیفیت
خدمات درحوزه تجهیزات ناوبری
شركت فنی مهندسی صنعت دریایی فنآوران سیراف موفق به دریافت نشان و
استاندارد بينالمللي تضمين كيفيت خدمات درحوزه تجهیزات ناوبری  SQAاز
اتحادیه اروپا و دربخش ملی تندیس طالیی نوآوری در طراحی و تولید گردید.
دریافت این جوایز تأیید کننده برتری ،کیفیت ،اصالت ،مرغوبیت کاال ،خدمات و
بیان قابلیت رقابت و نیز برابری آنها با دیگر خدمات یا محصوالت خارجی مشابه
خود می باش��د .این همايش در روز دوش��نبه  8دی ماه سال  1393در مركز
همايشهای بينالمللي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران برگزار گردید.

طوفاننیروهایدریاییارتشوسپاه
در ماههای اخیر
از رزمایش محمد رسولاهلل(ص) ارتش تا رزمایش پیامبر اعظم (ص) سپاه

رزمایش محمد رسولاهلل(ص) ارتش
رزمایش بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح روز پنجشنبه  4دی با اعالم رمز " یا محمد رسول اهلل(ص)" از قرارگاه فرماندهی ذوالفقار توسط فرمانده
رزمایش ،امیر سرتیپ سید عبدالرحیم موسوی؛ در جنوب کشور و آبهای دریای عمان آغاز شد .این رزمایش که با شعار "نمایش اقتدار و صلح و دوستی
پایدار در س�ایه وحدت اسلامی و منطقهای" آغاز شده بود به مدت شش روز در منطقهای به وسعت  2میلیون و  200هزار کیلومتر مربع برگزار شد .در
مرحله اول رزمایش ،یگانهای مختلف زمینی ،جنگندههای هوایی و سامانههای پدافندی در جنوب شرق کشور مستقر شدند و همزمان با آغاز رزمایش
نیروی زمینی ،یگانهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش با انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی و یگانهای موشکی ساحل به دریا در بخشهایی از منطقه
رزمایش ،موضع عملیاتی به خود گرفتند.
فاز تاکتیکی ناوگان دریای�ی ارتش در مدار 10
درجه

در دومین روز رزمایش بزرگ محمد رسولاهلل(ص)
ارتش و همزمان با تک گسترده یگانهای نیروی
زمینی و بکارگیری موفق دستاوردهای خودکفایی
بومی ش��ده ،ناوگان دریایی نیز با انجام عملیات و
تمرینات مختلف تخصصی در دریای عمان تا مدار
10درجه شمالی ،وارد فاز تاکتیکی شد .همچنین
قرارگاه پدافند هوایی نیز با اس��تفاده از دو قرارگاه
اصل��ی و تاکتیکی و برقراری ارتب��اط امن و چند
الیه و مقابله با ایجاد اختالل الکترونیکی دشمن،
یگانهای رزمی زمینی و دریایی حاضر در منطقه
را پشتیبانی کرد.
انجام عملیات شناس�ایی و اطالعاتی دش�من
توس�ط ناوگروه س�ی و دوم نی�روی دریایی
ارتش

در سومین روز رزمایش ،ناوگروه سیودوم نیروی
دریایی ارتش ،متش��کل از ناو پشتیبانی بوشهر و
ناوش��کن جماران که در آبهای آزاد حضور یافته
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بودن��د؛ به عن��وان یگانهای حاض��ر در رزمایش
نسبت به انجام عملیات شناسایی و ترتیب نیروی
الکترونیکی و اطالعاتی دشمن اقدام کردند.
استفاده از سامانه شنود دریایی در رزمایش ارتش
هواپیمای  P3Fارتش در نخستین روز رزمایش ،از
تنگه هرمز تا دریای عمان پرواز کرد و به شناسایی
شناورهای س��طحی و زیر سطحی پرداخت تا به
یگانهای نیروی دریایی اطالعات الزم را ارس��ال
کند .هواپیم��ای پی تری اف ،هواپیمای گش��ت
شناسایی اس��ت که ماموریت کشف و شناسایی
زیردریایی ،گشت دریایی و پشتیبانی الکترونیکی
سایر هواپیماها و جنگندهها را برعهده دارد.
بر اس��اس اعالم نیروی هوای��ی ارتش جمهوری
اسالمی ایران برای نخستین بار سامانه شنود این
هواپیما در رزمایش محمد رس��ول اهلل(ص) ارتش
مورد اس��تفاده قرار گرفت .ای��ن هواپیما ،یکی از
هواپیماهای راهبردی شناسایی نیروی هوایی ارتش
با نام  P3Fیا اوریون است .مأموریتهایی که خلبانان
و کادر پروازی و شناس��ایی در این هواپیما انجام
میدهند ،بیشتر معطوف به شناورهای سطحی و

زیرسطحی در دریاست.
هواپیمای  P3Fس��ه مأموریت کشف و شناسایی
زیردریایی ،گشت دریایی و پشتیبانی الکترونیکی
س��ایر هواپیماها و جنگندهها را بر عهده دارد .به
تعبیر س��ادهتر این هواپیم��ا متخصص جنگ با
زیردریایی است و این جنگ ضد زیردریایی ،از سایر
ماموریتهای هواپیمای  P3Fمتمایز است.
برای شناسایی و انهدام زیردریایی ها ،ابتدا مناطقی
که مش��کوک به حضور زیردریایی اس��ت توسط
نیروه��ای حاضر در منطقه به پس��ت فرماندهی
پایگاه هوایی اطالع داده میشود ،سپس هواپیمای
 P3Fبه پرواز درآمده و با استفاده از سیستم ایجاد
میدان مغناطیسی ،مناطقی که ممکن است یک
شیء فلزی زیر آب وجود داشته باشد را شناسایی
می کند .این شیء امکان دارد یک زیردریایی ،قایق
و کشتی غرق شده یا هر چیز فلزی دیگری باشد
که برای شناسایی دقیق آن در مرحله بعد از سامانه
«سنودوی» استفاده میشود.
سامانه سونودوی یا گوی شناور از درون هواپیما به
داخل آب و منطقه مشکوک پرتاب میشود ،یک

Marine Engineering
میکروف��ن از آن به طول ح��دود  60پا داخل آب
ش��ده و تمام صداهای اطراف را ضبط و همزمان
ب��رای هواپیما ارس��ال می کن��د .متخصصین در
داخل هواپیما ،صداهای مختلف که ممکن است
حتی صدای ماهیها هم در آن وجود داشته باشد
را در دس��تگاههای مخص��وص آنالیز ک��رده و در
صورت اطمینان از وجود صدای موتور زیردریایی،
مختص��ات آن از قبیل طول و عرض جغرافیایی و
عمق آن را به دست میآورند و در نهایت موشک
و اژدر مخصوص انهدام زیردریایی از هواپیمای P3F
شلیک میش��ود .قابلیتهای فراوان سامانههای
الکترونیکی ،راداری و شنود هواپیمای  P3Fاز دیگر
وجوه تمایز آن با سایر هواپیماهای هم کالس خود
است .وجود رادیوهای  VHFو  UHFبسیار قوی که
توانایی ارسال داده را در مسافتهای بسیار طوالنی
دارد ،از دیگر مزیتهای مهم این هواپیماست که با
همت متخصصان جهاد و خودکفایی نیروی هوایی
ارت��ش از حالت آنالوگ به دیجیتال تبدیل ش��ده
است .این هواپیما به دلیل مدت زمان زیاد پرواز از
یک سامانه ناوبری کام ً
ال مستقل استفاده می کند،
این استقالل سیستم ناوبری بدین معنی است که
در طول پرواز از رادارهای زمینی استفاده نمی کند
و خود به تنهایی میتواند کلیه مسیرها و موقعیتها
را شناسایی و به تمام نقاط کره زمین پرواز کند .از
وجوه دیگر تمایز این هواپیما ،وجود دوربینهای
عکسبرداری بسیار قوی با قدرت زوم پنج کیلومتر
است که قابلیت عکسبرداری و شناسایی در تمام
نقاط خشکی و دریا را دارد.
آزمایشعملیاتیزیردریاییفاتح

زیردریای��ی فاتح برای اولین ب��ار در این رزمایش
توسط نیروی دریایی آزمایش شد .زیر دریایی فاتح
نسل جدید زیر دریاییهای ایران است که توسط
سازمان جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران س��اخته ش��ده اما تا قبل از این رزمایش به
صورت رسمی مورد بهره برداری قرار نگرفته بود.
سامانه جدید «مینشکار» نیروی دریایی ارتش
عملیاتیشد

در چهارمین روز از رزمایش محمد رسولاهلل(ص)،
ب��ه منظور جلوگیری از نفوذ دش��من به آبهای
س��احلی ،یگانهای پروازی ،شناورهای سطحی،
قایقهای تندرو ،زیردریاییهای س��نگین کالس
طارق و ش��ناورهای بومی و بهینه ش��ده به انجام
عملیات مینریزی پدافندی در گس��تره دریایی
عمان و منطقه رزمایش پرداختند.
همچنین در پی مینری��زی نیروهای مهاجم در
راس��تای آسیب رس��اندن به خطوط مواصالتی و

محل عبور و مرور شناورهای خودی ،نیروی دریایی
ارتش به منظور تامین امنیت کشتیهای تجاری و
نفتکش و باز نگه داشتن این خطوط با بهرهگیری
از بالگردهای  RHبه انجام عملیات مینروبی اقدام
کرد.درهمینراستاسامانهجدیدمینشکارتلفیقی
نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار حبیباهلل
سیاری فرمانده این نیرو رونمایی شد.
س��ال گذشته اولین مینش��کار نیروی دریایی با
حضور امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی فرمانده کل
ارتش عملیاتی شده بود .این سامانه که توسط یک
فروند بالگرد  RHکشیده میشود ،میتواند با ایجاد
امواج الکترومغناطیس چاشنی مینهای دریایی را
فعال و آنها را منفجر کند اما در این رزمایش سامانه
جدید صوتی نیز به این سامانه اضافه شد که با ایجاد
صوت در زیر آب مینهای دریایی با چاشنیهای
صوتی را منفجر میکند.
این برای اولین بار است که این دو سامانه با تلفیق
یکدیگر عملیاتی میشوند که البته توانایی استفاده
جداگانه از آنها نیز وجود دارد .این سامانه مینشکار
برای انهدام مینهای هوشمند کفخواب استفاده
میشود که این مینها در دنیا کاربرد زیادی دارند.
ایمنی و س��رعت باال (در حدود  20نات) از جمله
ویژگیهای این سامانه مین شکار است و با توجه به
توانایی سوختگیری بالگرد  RHمیتواند در حدود
 10س��اعت به صورت پیوسته این عملیات انجام
شده و محوطه وسیعی مورد پاکسازی قرار گیرد.
به نقل از یکی از فرماندهان ارش��د نیروی دریایی
ارتش این سامانه کام ً
البومی بوده و هیچ الگوگیری
خارجی و آموزش قبلی در رابطه با آن وجود نداشته
است .همچنین امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی
دریایی به کارگیری این سامانه را ارتقاء دهنده توان
این نیرو در پاکسازی آبها از آلودگی به مین عنوان
کرد و اظهار داش��ت :امروز دیگر همه میدانند ما

توانای��ی ایجاد امنیت را در منطق��ه داریم و آماده
انجام تمرینهای مش��ترک دریایی با کشورهای
منطقههستیمچونمطمئنیمهمینکشورهابرای
برقراری امنیت در منطقه کافی هستند.

ترک محدوده رزمایش ناوشکنهای فرامنطقه
ای پس از اخطار نیروی دریایی ارتش

امی��ر دریادار 'حبیب اهلل س��یاری' در چهارمین از
روز رزمایش محمد رس��ول اهلل (ص) خبر داد :در
روزهای گذشته دو ناوشکن متعلق به کشورهای
فرامنطقهای در دو محدوده از رزمایش حاضر شدند.
وی افزود :به این دو ناوشکن اخطار مجدد دادیم و
آنها را وادار کردیم که منطقه را ترک کنند که به
دنبال این درخواست ناوشکنهای مزبور منطقه را
ترک کردند و ما رزمایش را به خوبی انجام دادیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی
ایران تاکید کرد :ما پیش از این اخطار داده بودیم
که به خاطر مس��ائل ایمنی هیچ کشوری و هیچ
طرفی نباید در منطقه رزمایش حضور داشته باشد.
دریادار س��یاری با بیان اینک��ه در همان روزهای
نخست بسیاری از کشورها به اخطار ما توجه کردند،
گفت :این دو ناو در دو منطقه متفاوت وارد محدوده
رزمایش محمد رس��ول اهلل (ص) شدند که پس از
اخطار مجدد از منطقه بیرون رفتند.
تقدی�ر  212نماینده مجل�س از برگزاری موفق
رزمایش بزرگ محمد رسولاهلل(ص) ارتش

 212نف��ر از نماین��دگان مجلس ط��ی نامهای از
برگزاری موفق رزمایش بزرگ محمد رس��ولاهلل
تقدیر و تشکر کردند.
ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اس�لامی پیش از پایان جلس��ه علنی صبح امروز
مجلس اعالم کرد  212نفر از نمایندگان مجلس
طی نام��های از برگزاری رزمای��ش برزگ محمد
رسولاهلل تقدیر و تشکر کردند.
وی گفت :نمایندگان امضا کننده این نامه با اشاره
به برگزاری مشترک این رزمایش با حضور نیروهای
زمین��ی ،هوایی ،دریایی و ق��رارگاه پدافند هوایی
خاتماالنبیا(ص) در مساحتی به طول دو میلیون
و  200هزار کیلومتر مربع در منطقه ش��رق تنگه
هرمز تا مدار  10درجه اقیانوس هند ،اعالم کردند
این رزمایش نوعی حرکت نظامی متکی بر شیوهها
و فنآوری روز با اس��تفاده از موشکهای کروز ،نور،
قادر و دیگر موش��کهای دوربرد س��احل به دریا،
هوا به سطح ،هوا به هوا و نیز استفاده از تجهیزات
کارآمد و به روز و انواع س�لاحهای نوین پدافندی
قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم(ص) بود که اقتدار
ایران اسالمی را به رخ دشمنان کشید و پیام صلح و
دوستی را به کشورهای دوست ابالغ کرد.
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نهمین رزمایش پیامبر اعظم(ص)

نهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم(ص) س��پاه
پاس��داران انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه
 6اسفند ،با مشارکت رزمندگان قرارگاه دریایی
خاتم االنبیاء(ص)  2وابس��ته به نیروی دریایی
س��پاه ،در جزیره الرک در شرق جزیره قشم و
در مدخ��ل ورودی تنگ��ه هرمز با رمز یا محمد
رس��ولاهلل(ص) آغاز و در روز جمعه  8اس��فند
خاتمه یافت .وسعت این رزمایش از تنگه هرمز
تا منتهیالیه خلیج فارس اعالم شد.

دریایی یکی از نگرانیهای دشمنان نظام اسالمی
ب��ه وی��ژه آمریکاییها اس��ت ،چرا ک��ه آنها در
جنگهای گذش��ته خود از این مینهای دریایی
ضربات فراوانی را دریافت کردهاند .وی گفت :امروز
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با لطف خداوند
سبحان و توان متخصصان داخلی ،پیشرفتهترین
ان��واع مینهای دریایی را ب��رای مقابله با هر نوع
تحرکی ازسوی شناورهای سبک و سنگین دریایی
دشمنان نظام اسالمی دراختیار دارد.

مینریزی دهها قایق تندرو در تنگه هرمز

انهدام ماکت دوسوم ناو هواپیمابر آمریکا

در مرحله نخست ،ابتدا یگانهای نیروی دریایی
به اجرای عملیات پرداختند .در این مرحله حدود
 30فرون��د قایقهای تن��درو و تهاجمی نیروی
دریایی سپاه اقدام به انجام عملیات مینریزی در
محدوده تنگه هرمز کردند .فرمانده نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی دراینباره گفت :در
کل جغرافیای خلیج فارس متکی به عنصر کانال
هستیم و  19کانال دراین محدوده وجود دارد که
اگر آنها مس��دود شود هیچ ترددی ازسوی هیچ
شناوری دراین منطقه انجام نمیشود.
دریادار فدوی توضیح داد :موضوع مینریزیهای
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در ادامه برگزاری رزمایش بزرگ پیامبر اعظم ،9
ماکت دوس��وم ناو هواپیمابر آمریکایی که توسط
نیروی دریایی سپاه ساخته شده بود مورد اصابت
صدها راکت و دهها فروند موشک از جمله موشک
ساحل به دریای غدیر قرار گرفت و منهدم شد.
این ماکت که در ابعادی واقعی ساخته شده
بود ،توسط دهها فروند شناور تندرو مورد
اصابت قرار گرفت.

دری��ادار فدوی اردیبهش��تماه س��ال ج��اری از
شبیهسازی ناو هواپیمابر آمریکایی برای انهدام و

تصرف آن در ابعاد واقعی  202متری خبر داده بود.
وی پیش از این با تاکید بر اینکه «امروز آمریکاییها
و همه دنیا میدانند یکی از اهداف عملیاتی ما ،از
بین بردن نیروی دریایی آمریکاست» ،گفته بود:
انهدام ناو آمریکایی  50ثانیه طول میکشد.
تحوی�ل موش�ک ک�روز غدی�ر ب�ا ب�رد ۳۰۰
کیلومتر

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه در جریان نهمین
رزمایش پیامبر اعظم(ص) خبر داد :موشک کروز
غدیر با برد  300کیلومتر تحویل نیروی دریایی
سپاه میشود .وی اضافه کرد :برد موشکهای ما به
جنوبیترین مکان آبهای منطقه میرسد و اهداف
متحرک را از پسابندر تا شمال خلیج فارس مورد
هدف قرار میدهیم.
انهدام پهبادهای دشمن فرضی

در آغاز مرحله دوم رزمایش سپاه ،پهپادهای دشمن
فرضی توسط شناورهای نیروی دریایی سپاه مورد
هدف ق��رار گرفته و مهندم ش��دند .این پهپادها
توسط موشکهای دوش پرتاب میثاق و توپهای
نصب شده روی قایقهای تندرو منهدم شدند.

Marine Engineering
رژه  500شناور تندرو

 500فروند از قایقهای تندرو و تهاجمی سپاه در
مرحله نخست اجرا و برگزاری رزمایش مشترک
پیامبر اعظم(ص) ب��ا یک آرایش و صورت بندی
منحصر به فرد از مقابل جایگاه ویژه برگزاری این
رزمایش رژه رفتند.
این قایقهای تندرو و تهاجمی که با پیشرفتهترین
تسلیحات نظامی تجهیز شده بودند با رژه خود
از مقابل جای��گاه ،گوش��های از توانمندیهای
پاسداران انقالب اسالمی را در حفاظت از منافع
کشور در یکی از مهمترین تنگههای راهبردی
دنیا و منطقه خلیج ف��ارس در معرض نمایش
جهانیان قرار دادند.
از ویژگیهای این قایقهای تندرو و تهاجمی سپاه،
دارا ب��ودن رادارهای دریایی ،س��امانه الکترونیکی
پیش��رفته ارتباطی ،موش��کهای کروز با برد 25
کیلومت��ر ،موش��کهای میانبرد و ضد کش��تی،
اژدرهای کالیبر متوس��ط و بزرگ و قابلیت حمل
مینهای دریایی در کنار سایر تسلیحات سنتی این
شناورهایعنیتیربارهاینیمهسنگین،راکتاندازها
و موشکهای دوش پرتاب سطح به هوا است.
پای�ان رزمایش پیامب�ر اعظ�م(ص)  9با به
کارگیری یک سالح جدید راهبردی

نهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم(ص) س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی با به کارگیری یک سالح
جدید راهبردی پایان یافت.
دریادار پاسدار علی فدوی ،فرمانده نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به سوالی
پیرام��ون قابلیتها و توانمندیهای این س�لاح
جدید صرفا به گفتن این جمله اکتفا کرد" :ورود
این سالح جدید نقش بسیار تعیین کنندهای در

افزایش قدرت دریایی ما برای مقابله با تهدیدات
علیه انقالب اس�لامی و به طور مشخص شیطان
بزرگ آمریکا دارد".
قدردانی سپاه از اصحاب رسانه

مسئول روابط عمومی کل سپاه از اهتمام و تالش
اصحاب رس��انه به ویژه رس��انه ملی در پوشش
خب��ری رزمایش پیامبر اعظ��م (ص)  9قدردانی

و تش��کر کرد .سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان
ش��ریف مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه در
سخنانی از اهتمام و تالش اصحاب رسانه به ویژه
رسانه ملی که با رویکرد و اقدامی تحسین برانگیز
و افتخارآمیز ،نهمین رزمایش پیامبر اعظم (ص)
را به جامعه و افکار عمومی اطالعرس��انی کردند،
قدردانی و تشکر کرد.
سردار شریف با اشاره به ابعاد تالش اصحاب رسانه
در فرایند پوش��ش خبری رزمایش پیامبر اعظم
(ص) س��پاه ،افزود :بازتاب گسترده این رزمایش
بزرگ و اقتدارآمیز در رسانههای جهان ،از جمله
در رسانه های وابسته به بلوک سلطه و صهیونیسم
که با حیرت و در مواردی تحسین و شیطنت و نیز
نگاههای جهتدار روبرو شد مرهون تالشی است
که با همت خبرنگاران و تصویربرداران رسانههای
کش��ور ،با نگاهی مل��ی ،موجبات غ��رور ملی و
خوش��حالی ملت ای��ران و همچنین عالقمندان
به انقالب و نظام اس�لامی در فراس��وی مرزهای
جمهوری اسالمی ایران را رقم زد.
مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه تصریح کرد:
تردیدی نیس��ت که برگزاری این رزمایش بزرگ
که با همت بلند اصحاب رس��انه ،اقتدار دفاعی و
ظرفیتهای سرشار و مقتدر نیروهای مسلح بویژه
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای تضمین امنیت
پایدار و نیز پشتوانهسازی برای تیم مذاکره کنندهی
هستهای کش��ورمان را برای جهانیان به نمایش
درآورد از نق��اط طالیی و الهام بخش در کارنامه
رسانههای کشورمان به شمار خواهد رفت.
سردار شریف پیام رزمایش پیامبر اعظم (ص) 9
را اقتدار ،صالبت و اراده مس��تحکم برای دفاع از
تمامیت انقالب ،نظام و میهن اسالمی و همچنین
صلح و م��ودت و نقشآفرینی در تحکیم امنیت
پایدار منطقهای برای کشورهای دوست و همجوار
دانست و خاطر نشان کرد :این رزمایش چند وجهی
به جبهه دشمن و بدخواهان ملت ایران نشان داد
اندیشیدن به گزینههای نامتعارف و تهدیدکننده از
سوی ائتالف زورگویان سلطهگر در جامعه جهانی
برای طراحان و منادیان آن هزینههای سنگین و
مخاطرهآمیزی خواهد داشت.
وی اف��زود :رزمای��ش پیامب��ر اعظ��م (ص) با
ویژگیه��ا و قابلیته��ای منحصربهفرد خود
عرص��های برای ظه��ور مجدد ق��درت دفاعی
و بازدارن��ده نیروهای مس��لح و نمایش میزان
آمادگیهای همه جانبه سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی در حوزه دریا ،زمین ،هوا و فضا برای
حضور در نبردهای سرنوشتساز علیه تهدیدات
دشمنان فرامنطقهای بود و بخوبی توانست پیام

ملت ایران را به همگان منتقل نماید.
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره
به پیامهای وی��ژه و راهبردی این رزمایش بزرگ
گفت :دس��ت برتر ایران که توانس��ته است عمق
اس��تراتژیک جمهوری اس�لامی را ت��ا مجاورت
بزرگترین و اصلیترین دش��من جهان اسالم –
یعنی رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی -پیش
ببرد میتواند نیازهای سخت-افزاری و نرمافزاری
همس��ایگان خود در عرصه دفاعی و پایدارسازی
امنیت را نیز تامین نماید .
سردار شریف در پایان با تشکر مجدد از رسانههای
متعهد و رس��الت آش��نای کش��ور تأکید کرد :از
اصحاب رسانه انتظار است بازتابهای بینالمللی
و آثار و پیامدهای راهبردی این رزمایش بر اردوگاه
رسانهای ،نظامی و امنیتی نظام سلطه و استکبار
را بازنمای��ی ،تحلیل و تبیین و ب��ه ملت ایران و
همچنین مشتاقان و عالقمندان انقالب و نظام در
اقصی نقاط جهان منتقل کنند.
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همراه با ناوگروه سی و سوم نداجا
ناوگروه سیوسوم نیروی دریایی ارتش ،متشکل
از ناوش��کن شهید دریابان نقدی و ناو پشتیبانی
رزمی بندرعباس در نخستین روزهای حضور خود
در آبهای آزاد و خلیج عدن ،توانس��ت دو فروند
نفتکش ایرانی را از چن��گ دزدان دریایی نجات
دهد .این ناوگروه اطالعاتی ،عملیاتی و آموزشی

ماموری��ت خ��ود را در روز  28دی از منطقه یکم
نیروی دریایی ارتش در بندرعباس آغاز کرد و در
مسیر انجام ماموریت خود به منظور تامین امنیت
خطوط مواصالتی کشورمان ،آموزش دانشجویان
دانش��گاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و
همچنین حضور در آبهای ش��رق آسیا ،قبل از
ورود به اقیانوس آرام و در حین گش��ت آموزشی،
توانس��ت دو فروند نفتکش ایرانی را در محدوده
خلیج عدن از چنگ دزدان دریایی نجات دهد.
بر اس��اس گزارش رس��یده از ناوگروه سیوسوم
ارت��ش 5 ،فروند از قایقهای تندرو دزدان دریایی
در محدوده خلیج عدن به کشتی نفتکش ایرانی
نزدیک ش��ده و قصد تعرض ب��ه این نفتکش را
داش��تند که با هوشیاری تیم اس��کورت نیروی
دریایی ارتش و حضور به موقع ناوگروه سیوسوم
این نیرو ،دزدان دریایی مجبور به فرار شدند.
سه روز قبل از این نیز در موقعیت 75مایلی جنوب
شرق موکال یمن  4فروند قایق دزدان دریایی به
یکی دیگر از نفتکشهای ایرانی حمله کرده بود که
با آتش پرحجم ناوگروه سیوسوم نیروی دریایی
ارتش ،دزدان دریایی متواری شدند.
پهلوگیریدربندرکلمبوسریالنکا

ناو گروه س��ی و سوم نیروی دریایی ارتش ،صبح
روز دوش��نبه  20بهمن به بن��در کلمبو واقع در
سریالنکا رسید و در آن بندر پهلو گرفت.
حس��ین ابراهیمی سرپرس��ت س��فارت ایران
و س��رهنگ پاس��دار ابراهیم روحانی وابس��ته
نظامی کشورمان در سریالنکا به همراه برخی
از فرمانده��ان نیروی دریایی س��ریالنکا از این
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ناوگروه استقبال کردند.
این ناوگروه پس از طی حدود  5هزار کیلومتر
در ش��مال اقیانوس هن��د تا بن��د ر کلمبو در
سریالنکا توانس��ت بیش از  120واحد نظامی
و غیرنظام��ی را از طری��ق ش��نود ،رهگی��ری
الکترونیک��ی و دیدهب��ان بص��ری رهگیری و
شناسایی کند.
ناوگروه سیوس��وم ارت��ش در مدت  3روز
پهلوگی��ری در بن��در کلمب��و ،برنامههایی
همچون دی��دار با مقامات نی��روی دریایی
س��ریالنکا و برپایی مس��ابقات ورزش��ی را
پیگیری نمود .پیش از این نیز دو بار دیگر
ناوگروههای بیستوچهارم و بیستوهشتم
نی��روی دریایی ارتش در س��ریالنکا حاضر
شدند.
ورود به نیمکره جنوبی /عبور از خط استوا

ناوگروه سیوس��وم نیروی دریای��ی ارتش ،در
ادام��ه ماموریتش و پ��س از ترک بندر کلمبو،
با عب��ور از خط اس��توا وارد نیمک��ره جنوبی
زمین ش��ده و راه خود را به س��مت س��واحل
اندون��زی دنبال کرد .پی��ش از این نیز ناوگرو ه
بیستوچهارم ،متش��کل از ناو رزمی سبالن و
ناو پش��تیبانی خارک و ناوگروه سیام متشکل
از ناو رزمی الوند و ناو پشتیبانی بوشهر ،از خط
استوا عبور کرده بودند.
حض�ور ناوگ�روه ایران در جاکارت�ا بعد از
ربع قرن

ناوگروه سیوس��وم ارتش جمهوری اسالمی ایران
با حض��ور در آبهای اندونزی در بندر «تانجونگ
پریوک» جاکارتا پهلو گرفت .در مراس��م استقبال

رس��می از این ناوگروه ،اعضای س��فارت ایران در
اندونزی ،وابس��تگان نظامی ایران در این کشور و
مس��ئوالن ارتش اندونزی حضور داشتند .گفتنی
است این ناوگروه در مسیر خود تا رسیدن به جاکارتا،
 9هزار کیلومتر دریانوردی کرده بود .آخرین باری
که ناوگروهی از جمهوری اس�لامی ایران در بندر
جاکارتا پهلو گرفته بود مربوط میش��ود به سال
 1369و با این حس��اب ح��دود ربع قرن از حضور
ناوگان دریایی ایران در اندونزی میگذرد.
ترک جاکارتا به مقصد هند

ی و س��وم ارتش جمهوری اسالمی که
ناوگروه س 
روز جمعه  8اسفند در آبهای اندونزی و در بندر
«تانجونگ پریوک» جاکارتا پهلو گرفته بود صبح
روز سهشنبه  12اسفند این بندر را به مقصد هند
ترک ک��رد .بازدید جمع��ی از خانوادههای ایرانی
مقیم اندونزی از یگانهای ش��ناور ایران و دیدار با
فرماندهان ،دانشجویان و پرسنل این ناوشکن ،دیدار
فرماندهان و مس��ئولین ناوگروه سیوسوم نیروی
دریایی ارتش با معاون عملیات ناوگان دریایی غرب
اندونزی و گفتگوی طرفین پیرامون توانمندیهای
نظامی و آموزش��ی خ��ود و بازدی��د فرماندهان و
دانش��جویان از شناور لجستیک آب-خاکی «باندا
آچه» اندونزی از جمله برنامههای صورت گرفته در
مدت توقف این ناوگروه در اندونزی بود.
ترک بندر کوچین به سوی ایران

ناوگروه سیوسوم نیروی دریایی ارتش در روز
هفتم فروردی��ن  94بندر کوچین را به مقصد
بندر عباس ترک کرد تا پس از طی مس��افت
 4000کیلومتری در  12روز به ایران بازگردد.

Marine Engineering

تغییر 4معاونکلیدی سازمانبنادرودریانوردی
با صدور احکام جداگانه توسط مدیرعامل سازمان
بن�ادر و دریان�وردی ،معاونان جدی�د «بندری»،
«دریایی»« ،توس�عه مدیریت و منابع انس�انی» و
«توسعهوتجهیزبنادر»اینسازمان،معارفهشدند.
محمد سعیدنژاد در این احکام به استناد «ماده نهم
آییننامه قانونی س�ازمان بنادر و مصوبه شورای
عالی این س�ازمان»« ،دکتر علی جهاندیده» را به
س�مت «معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی»،
«دکتر هادی حقشناس» را به سمت «معاون امور
دریایی»« ،دکتر مصطفی خان�زادی» را به عنوان
«معاون توسعه و تجهیز بنادر» و «مهندس جلیل
اسالمی» را به سمت «معاون امور بندری و مناطق
ویژه اقتصادی» منصوب کرد.
جلس�ه تودی�ع و معارف�ه معاونان س�ازمان
بنادر:

دو عض��و س��ابق هیئت عامل س��ازمان بن��ادر و
دریان��وردی با یادآوری از فعالیت این س��ازمان در
زمان جنگ تحمیلی ،اقدام��ات بخش دریایی در
پش��تیبانی از جنگ و تامین اقالم اساسی مردم را
سترگ و به یادماندنی خواندند.
س��ید علی اس��تیری ،معاون س��ابق امور دریایی
س��ازمان بنادر ،در مراسم تودیع و معارفه معاونان
این سازمان با اعالم اینکه پس از  32سال فعالیت
در بخش مختلف دریایی به بازنشستگی نائل آمده
است ،گفت :زمان جنگ تحمیلی به جهت اینکه
بنادر خوزس��تان تعطیل شده بود ،فشار زیادی به

بندر شهید رجایی وارد شده بود .مهندس استیری
با گرامی داش��تن یاد ش��هدای بنادر ،جا به جایی
چرخش��ی در هیأت عامل سازمان را منشأ خیر و
برکت برای سازمان بنادر در دوره جدید مدیریت
این س��ازمان دانس��ت .در این مراس��م همچنین
علیرضا کبریایی ،معاون س��ابق توسعه و تجهیز
بنادر ،با بیان اینکه شروع خدمتش در این سازمان
در سال  64مصادف با جنگ تحمیلی بود ،گفت :در
زمان جنگ امکانات محدود و فعالیت زیاد بود.
مهندس کبریای��ی اضافه کرد :ب��ه هنگام جنگ
تحمیلی بیش��تر انبارها تخریب شده بود ،و یکی
از محدودیته��ا در آن مقط��ع تاریخ��ی ،کمبود
کارشناس��ان خصوصا در بخش فن��ی ،دریایی و
ح��وزه پیمانکاران دریایی بود .عضو س��ابق هیأت
عامل سازمان در بیوگرافی کوتاه از دوران خدمتش
در س��ازمان بنادر گفت :طی  31سال خدمت در
س��ازمان بنادر 5 ،س��ال در بندر شهیدرجایی4 ،

سال در بندر امام و  18سال در بخشهای مختلف
معاونت فنی و مهندسی در سازمان مرکزی فعالیت
داشتهام .مهندس کبریایی ،رعایت اصول اخالقی
بین هم��کاران و ذینفعان را به عنوان مهم-ترین
اصول کاریاش در طول خدمت  31ساله برشمرد.
به گفته معاون سابق توسعه و تجهیز بنادر ،پیوند
صنعت و دانشگاه ،استفاده مستقیم و غیرمستقیم
از جامعه مهندس��ی و اساتید دانشگاهها در پروژه
عمرانی و توس��عهای س��ازمان از جمل��ه اقدامات
سازمان طی سالهای گذشته بوده است.
کبریایی با کمنظی��ر خواندن پ��روژه مطالعاتی
مدیری��ت یکپارچه س��واحل ی��ا  ،ICZMتدوین
آییننامهکاردریاییکشور،آمادهبهکاریتجهیزات
خش��کی و دریایی و برگ��زاری  11دوره همایش
 ICOPMASرا از جمله اقدامات این س��ازمان در
زمان تص��دیاش در بخشهای مختلف معاونت
توسعه و تجهیز عنوان کرد.

به آب اندازی  2فروند شناور ناجی در آبهای جنوب کشور

الحاق ناوشکن دماوند به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور،
 2فروند شناور تجسس و نجات دریایی ( ناجی) در جزیره کیش به آب اندازی شد.
این ش��ناورها به سفارش س��ازمان بنادر و دریانوردی کشور طی مدت  18ماه در
شرکت بوت سرویس ایران واقع در جزیره کیش ساخته شده است .در مراسم بهره
برداری و به آب اندازی این شناورها ،عالوه بر 'محمد سعید نژاد' مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی کشور' ،سید مهدی هاشمی' رییس کمیسیون عمران مجلس،
'هادی حق ش��ناس' معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و ' ابراهیم ایدنی' مدیرکل
بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان حضور داشتند .شناورهای ناجی  17و  18با
قابلیت امداد رسانی در شرایط طوفانی ،با سرعت  45گره دریایی(  82کیلومتر بر
ساعت) برای خدمات رسانی به کشتی ها و مسافران سانحه دیده ،به ناوگان دریایی
اس��تانهای خوزستان و بوشهر اضافه میشوند .قدرت مانور باال ،امداد رسانی در
شب ،دارا بودن تجهیزات نجات دریایی ،پزشکی و اطفای حریق این شناورها در
نوع خود در منطقه بی نظیر است .این شناورها با  2موتور با قدرت  1080و 2160
 ،KWدارای  19.5متر طول 5.1 ،متر عرض و  1.25متر آبخور هستند.

ناوشکن پیشرفته دماوند در روز  18اسفندماه  93با حضور امیر دریابان
علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ،س��ردار سرتیپ پاسدار
دکتر حس��ین دهقان وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ،امیر
حبیباهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
و حجتاالسالم آل هاشم رییس عقیدتی سیاسی ارتش طی مراسمی
در بندر انزلی توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ،بهطور رسمی به
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تحویل و به ناوگان شمال و
منطقه چهارم این نیرو الحاق شد.
ناوشکن دماوند مجهز به سامانه جامع مدیریت نبرد و جنگ الکترونیک
بوده و قابلیت حمل بالگرد را مانند جماران یک دارد .این ناوش��کن با
قابلیت تدافع ،تهاجم و رهگیری اهداف هوایی ،سطحی و زیرسطحی،
مسلح به سامانه موشکی کروز و اژدرافکن است .سامانههای توپ  76و
 40میلیمتری ،سامانههای پردازش راداری ،رادارهای تاکتیکی سطحی
و هوایی و ...از دیگر تجهیزات ناوشکن دماوند است.
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اولین لندینگکرافت 1500تنی ساخت اروندان
اولین شناور  1500تنی س��اخت اروندان با طول
 62/50مت��ر ،عرض  14متر ،ارتف��اع  3/90متر و
آبخ��ور  2/70متر و تناژ باربری  1500تن با تعداد
خدمه  9نفر و با سرعت  10گره دریایی در مورخه
 93/11/27تحویل کارفرما شد.
گفتنی اس��ت اعتبارات ساخت این شناور از محل
کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی
تامین و پرداخت گردیده است .این شناور سومین
شناور لندینگ کرافت میباشد که از زمان انتصاب
ارس�لان غمگین بعنوان مدیرعامل کشتیسازی
اروندان آباندازی و تحویل مالک میگردد .الزم به
ذکر است دومین شناور  1500تنی در اوایل سال
 1394آباندازی و تحویل کارفرما خواهد شد.
س�الیانه  400ش�ناور در کش�ور نی�از ب�ه
تعمیرات دارند

به گزارش ماریننیوز ،س��ید حس��ین دهدشتی
در آیین به آب اندازی ش��ناور لندینگ کرافت در
شرکت کشتیس��ازی اروندان اظهار کرد :به طور
س��االنه  400ش��ناور در کش��ور نیاز به تعمیرات
دارن��د .وی اف��زود :در زمان حاضر این ش��ناورها
جهت تعمیر به دبی و کویت برده میشوند .رئیس
مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد :با توجه

به امکانات مشابه متاسفانه به دلیل عدم استفاده
صحیح از این امکانات ،کار تعمیرات در کشورمان
انجام نمیشود .دهدش��تی اضافه کرد :در صورت
انجام مدیریت صحیح و استفاده بهینه از امکانات
میتوانیم ع�لاوه بر انجام تعمیرات ش��ناورها در
داخل کشور از خروج ارز نیز جلوگیری کنیم .وی
ابراز امیدواری کرد تا در آتیهای نزدیک ش��اهد به
آب اندازی سایر کشتیها باشیم.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت:
حدود  12سال پیش شرکت کشتیسازی اروندان با
مدی��ران غیربومی و بیانگیزه رو به رکود گذاش��ت
اما با تغییر مدیریت که بومی نیز هست ماندگاری
این ش��رکت رقم خورد .دهدش��تی در پایان افزود:
پس از س��الها همت و تالش مدیران ،کارشناسان
و کارکنان این شرکت ،باالخره شاهد به بار نشستن
کوششهای شبانهروزی آنها هستیم و شناورسازی
امروز شناور لندینگ کرافت ،خود گواهی این سعی و
کوشش است.
ب�ه نقطهای رس�یدهایم ک�ه در ح�ال تحویل
شناورهای تعهد شده هستیم

مدیرعامل ش��رکت کشتیسازی اروندان نیز در
این آئین اظهار کرد :ب��ه رغم مواجهه کارکنان

این ش��رکت در طی سالهای گذش��ته با فراز
و نش��یبهای ف��راوان ،خوش��بختانه اکنون به
نقطهای رسیدهایم که در حال تحویل شناورهای
تعهد ش��ده هستیم .ارس�لان غمگین افزود :با
حمایتهای همه جانبه نمایندگان مردم آبادان
و خرمشهر در مجلس شورای اسالمی توانستیم
از بحرانها گذر کنیم و امروز شاهد به آب اندازی
دومین ش��ناور لندینگ کرافت ساخته شده در
این شرکت در س��ال جاری هستیم .به گزارش
ماریننیوز ،شناور لندینگ کرافت  11192طی
مراس��می با حضور برخی نمایندگان شهرهای
آبادان و خرمش��هر (دهدش��تی و سامری) ،امام
جمعه موقت اهواز و س��ایر مسئولین و مدیران
آبادان و خرمشهر به آب انداخته شد.

پـارمیدا 6؛ تندروی ایرانی
گزارش کامل از ساخت شناور  Crew Boatدر موسسه دریایی شهید محالتی
امروزه در صنعت حمل و نقل دريايی جهان ،شناورهای بدنه آلومينيومی به
واسطه ويژگیهای خاص خود نظير وزن سبک ،افزايش سرعت ،خوردگی
کمت��ر و هزينه نگهداری پايين ،جايگاه وي��ژهای در حمل و نقل دريايی
بدس��ت آورده است .در اين ميان ش��ناورهای  Crew Boatعالوه بر داشتن
ويژگیهای گفته شده ،قابليت حمل مسافر ،بار و تجهيزات را نيز داراست.
با توجه به نياز روز افزون ميهن عزيزمان ،ايران اسالمی ،به استفاده از اين
نوع شناورها در صنعت دريانوردی ،ساخت اولين فروند از شناور Crew Boat
با عنوان پارميدا  6به سفارش یک شرکت تجاری جهت سرویسدهی به
سکوهای نفتی در دستور کار مؤسسه دریایی شهيد محالتی قرار گرفت.
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طراحی اين ش��ناور با اندازه  34متر طول؛  7/80متر عرض و  3/40متر
ارتفاع صورت پذيرفت و جنس بدنه از آلومينيم دريايی ساخته شده است.
حداکثر سرعت اين شناور  25گره دريايی بوده و گنجايش  73نفر مسافر و
 8نفر خدمه را داراست که اين ويژگیها پارميدای  6را در رديف شناورهای
تندرو قرار میدهد .ظرفيت مخازن آب ش��يرين 20/000 :ليتر؛ ظرفيت
مخازن سوخت 53/000 :ليتر؛ تعداد ژنراتور 2 :دستگاه با توان  85کيلووات
برای هر دستگاه؛ تعداد موتورها 3 :دستگاه هرکدام با توان  1080کيلووات؛
شافت و پروانه هر کدام  3عدد؛  Bow Thrusterيک دستگاه در قسمت سينه
شناور؛ سيستم ايرکانديشن از نوع چيلر آبی؛ سيستم اطفاء حريق شامل
 2سيس��تم(اطفاء حريق به روش آب و فوم)؛ جرثقيل  2دستگاه با توان
 1/8تن .الزم به ذکر است شناور مطابق قرارداد (علیرغم مشکالت تحریم)
ظرف مدت  12ماه از زمان دریافت پیش پرداخت طراحی و ساخته شد،که
رکوردی در ساخت شناور با این ابعاد در کشور محسوب میشود.
هزینه س��اخت و تحویل این کروبوت با در نظر گرفتن هزینههای کالس
بینالمللی وگمرک حدود چهار میلیون یورو و دو میلیارد تومان بوده است
که از این مبلغ بالغ برهفتصد میلیون تومان صرف ترخیص اقالم از گمرک
جمهوری اسالمی ایران گردید.

