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سـرمقـاله

حداکثر استفاده از توان داخلی در دوران پساتحریم

با توجه به اینکه در آستانه اجرایی شدن برجام هستیم ،فرصتهای همکاری و کارهای مشترک با خارجی ها پیش روی صنعت کشتی سازی
کشور گشوده می شود و از این فرصتها میتوان بهینه استفاده کرد .همانگونه که در زمان تحریمها توانستیم به توانمندیهای خوبی دست
یابیم ،گسترش ارتباطات بین المللی یکی از این فرصتها میباشد که به تبع آن در بخش حمل و نقل دریایی شاهد افزایش حجم صادرات
و واردات خواهیم بود که الزمه کسترش و رونق گرفتن حمل و نقل دریایی ،افزایش ،نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور میباشد .و یکی
از ملزومات این توسعه جایگزینی کشتیهای قدیمی ،تعمیر و نوسازی کشتیهای در حال تردد میباشد .در این راستا از ظرفیت های داخل
می توان استفاده کرد و مسلماً در صورت هماهنگی و برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده از سوی مسئولین ،آینده بسیار روشنی پیش روی
صنعت کشتی سازی و کشتیرانی خواهد بود.
الزمه این امر در تصمیمات مراکز مرتبط اجرای قانون "حداکثر اس��تفاده از توان داخل" در این بخش از صنعت مانند صنعت فراس��احل
میباشد ،اگر ما چیزی را نتوانیم در داخل بسازیم یا بخش کمی از آن را بتوانیم بسازیم ،کارفرما نباید مستقیما با یک سازنده خارجی قرارداد
ببندد بلکه این قرارداد حتما باید از سوی یک سازنده داخلی باشد که این سازنده داخلی با اهرم چنین سفارشی می تواند هر شرکت خارجی
عالقه مندی را تدریجاً مجاب به همکاری در کشور کند .طبق این قانون اگر ما نتوانیم سر زمان و فرصت مناسبی محصول را تحویل دهیم،
می توانیم با کمک خارجی ها کار را به اتمام برسانیم ،اما متاسفانه بسیاری از کارفرمایان بعضا به این علت که ما تجهیزات یا امکانات آن را
نداریم کار را مستقیما به دست خارجی ها می دهند .سفارش دهنده های داخلی اگر ملزم به استفاده از توان داخلی شوند آن وقت با توجه
به مشارکت فعال خارجی ها در ساخت داخل هم به زمان تحویل مناسب و هم به کیفیت مورد نظر خود می رسند.
نمونه اس��تفاده از این قانون را میتوان ،در پروژههای منطقه پارس جنوبی (عس��لویه) ش��اهد بود .مزایا و توانمندیهای داخلی که امروز در
اجرای پروژه های نفتی بدس��ت آوردیم مرهون اس��تفاده از قانون فوق در تصمیم گیریهای مسئولین میباشد .به عبارت دیگر ،تصمیمات
کالن اقتصادی تاثیرات بسیار زیادی در حوزه اجتماعی و فرهنگی بدنبال دارد .اگر می خواهیم در مورد این قوانین و تصمیمات اظهار نظر
کنیم حتماً باید بصورت جامع و کامل ابعاد آن را بررسی و بعد اجرا کنیم.
اما در بخش دریایی باید شاهد همدلی و تعامالت سازنده بین کشتیرانیها و کشتیسازیهای داخل در راستای در نظر گرفتن منافع ملی
کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش مهم صنعت باشیم .کشتیرانیها باید با سعه صدر توانایی کشتیسازیهای داخلی را زیر سوال
نبرده و تایید کنند در کشور این کارها شدنی است ،البته مراکز قانونگذار و اجرایی کشور نیز ،باید در راستای تقویت بنیه داخلی با هدف
اشتغالزایی بیشتر و کسب درآمد و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه زیرساختها ،سخت افزارها و نرم افزارها ،با ارائه تسهیالت با شرایط ویژه
در این امر کمک و یاری نمایند .در صورت عدم اعتماد به توان داخلی و زیر سؤال بردن پتانسیلها و توانمندیهای داخل در بخش دریایی و
متهم کردن همدیگر به بهانههای مختلف جز اتالف وقت و از دست دادن فرصت-ها و مجددا واریز شدن ارز به جیب خارجیها چیزی جز
به قهقرا رفتن این صنعت مهم به دنبال نخواهد داشت.
در ده س��ال آینده بطور متوس��ط نزدیک به  3میلیارد دالر در سال کشتی نیاز خواهیم داشت .امید است با تدابیر مسئولین و تعامالت بین
بخش های مختلف دریایی کشور بتوانیم عمده این بازار را به داخل کشور هدایت کنیم و در موارد استثنایی در صورتی که مصالح کشور خرید
یا ساخت یک یا چند شناور خاص به دلیل عدم امکان ساخت در داخل ،از خارج باشد قابل مذاکره بوده و میطلبد مسئولین وزارتخانههای
مرتبط با موضوع ،در این زمینه کمک نموده  .اما این نباید روند حاکم باشد .باید سعی کنیم تصمیمات و برنامهریزیها را طوری انجام دهیم
که حداکثر استفاده از این فرصت ها صورت گرفته و منافع بیشتری برای کشور در بر داشته باشد.
تقویت صنایع دریایی داخلی ـ بخشی از مهمترین شاخصهای توسعه پایدار در جامعه دریایی است و در این صورت جامعه دریایی در دراز
مدت با اشتغال و ایجاد یک زیرساخت در صنعت دریایی می تواند به آینده خود امیدوار باشد .محدودهای که تاکنون بیش از چهار دهه از
آغاز آن گذشته و همچنین باید در افق های دور دست منتظر آینده آن بود.
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اخـبارانجمن

حضوراعضایانجمنمهندسی
دریاییایراندرنمایشگاهصنایع
دریایی و دریانوردی روسیه
بی�ش از  40نف�ر از کارشناس�ان ح�وزه دریا ب�رای حضور در غرفه جمهوری اسلامی ای�ران و بازدید از
سیزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی روسیه در شهر سن پترزبورگ که در تاریخ  31شهریور
الی  3مهر ماه برگزار گردید ،به این کشور اعزام شدند.
انجمن مهندسی دریایی ایران امسال همانند دو دوره قبل این نمایشگاه با همکاری ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانشبنیان دریایی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و دیگر ارگانهای دریایی
کش�ور ،اقدام به برپایی پاویون اختصاصی دریایی کش�ورمان نمود ،تا ضمن ارائه دستاوردهای کشورمان
در این حوزه مهم ،زمینه حضور ش�رکتهای فعال دریایی داخلی را در این نمایش�گاه فراهم نماید و از
توانمندیهای روز دنیا که از طریق مشارکتکنندگان در این نمایشگاه ارائه میشود ،بازدید نمایند.

اخبار انجمن
اتحاد جامعه دریایی
حول محور برنامه ششم شکل گیرد

مدیرعامل مؤسس��ه ردهبندی
ایرانیان ضمن بیان این مطلب با
اشاره به صوری بودن بخشهای
عظیمی از فضای کسب و کار و
رونق اقتصادی پیش از تحریمها
گفت :در اقتصاد پس از تحریم ،باید رونق تولیدی
و همه جانبه اقتصادی شکل گیرد ،یعنی تولید
و امنیت پای��دار همزمان رخ دهد .حس��ن رضا
صفری افزود :برای امنیت پایدار باید سیس��تمی
طراح��ی کنیم که در صورت ایج��اد مخاطره از
سوی دشمنان با مشکل مواجه نشویم .وی اقتصاد
مقاومتی را معیار و الگوی توس��عه پایدار دانست
و تصری��ح کرد :منظور از اقتص��اد مقاومتی این
نیس��ت که در زمان تحریم ریاضتی عمل کنیم
اما وقتی گشایش��ی پیش آمد ،تمام مدلها را از
بین ببریم .اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مقاوم و
پایدار در همه ش��رایط به ویژه در دوران تحریم
است .صفری با بیان ضرورت اتحاد و اجماع جامعه
دریایی کشور برای طراحی یک مدل برای دوران
پس از تحریم اظهارداشت  :خوشبختانه در شرایط
تحریم ،چند بار اجماع و اتحاد را در جامعه دریایی
تجرب��ه کردهایم و برای دوران پس از تحریم باید
دنبال مجمع توسعه دریایی کشور باشیم که شاید
یکی از مدلهای آن ایجاد فدراسیون حملونقل
دریایی کشور باشد .به گفته مدیرعامل مؤسسه
ردهبندی ایرانیان سازمانهای دریایی باید برای
دوران پساتحریم ،نقشه راه داشته باشند همچنین
باید اقتصاد دولتی را کنار گذاشته و به خصوصی
س��ازی اصولی بپردازند .وی با بیان اینکه اتحاد
جامعه دریایی میتواند حول محور برنامه ششم
شکل بگیرد افزود :اگر در دوران پس از تحریم هر
ارگان راه خودش را پیش بگیرد ،نمیتوان کاری
انجام داد .مدیرعامل مؤسس��ه ردهبندی ایرانیان
یادآورش��د :کش��تیهای کش��تیرانی جمهوری
اسالمی ایران کام ً
ال آماده هستند که در شرایط
پس از تحریم فعالیت خود را گسترش داده و به
اقصینقاط جهان تردد کنند .در چنین شرایطی
توسعه اعتبار صنعت ردهبندی مسلماً به توسعه
اعتبار ناوگان ملی منجر خواهد ش��د به همین
منظوربرنامههاییبرایمشارکتباسایرمؤسسات
ردهبندی داریم که به توسعه کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران بیش از پیش کمک خواهد کرد.
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ضرورت توجه جدی دولت و صنعت به حوزه دریا

دکتر محمد سعید سیف گفت  :ارائه کارهای انجام
ش��ده در صنعت دریا به صورت مستند ضرورت
دارد چ��را که در خیلی از مواقع ب��ه دلیل دور از
مرکز بودن صنعت دریایی توانمندیها در اجرای
خدمات دریایی فراموش میش��ود .بزرگداش��ت
هفته دریانوردی توسط انجمن مهندسی دریایی
ایران با هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
معاونت علمی و دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی
با موضوعیت نشست هماندیشی صنعت دریایی
کش��ور برگزار گردید .دکتر محمد سعید سیف،
دبیر ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در این مراس��م با اش��اره به اهمیت برگزاری این
برنامه بیان کرد :در این نشس��ت به دور از مسائل
سیاس��ی و با ارائه آمار و ارق��ام ،بیش از پیش به
شناسایی کمبودها و کم کاریها در صنایع دریایی
پرداخته شد ،تا بتوانیم تا حدودی به جبران مسائل
و مشکالت پیش رو در صنعت دریا و دریانوردی
بپردازیم .دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش
بنیان دریایی ،مطالب ارائه شده در این نشست را
مطلوب ارزیابی کرد و اف��زود :ارائه کارهای انجام
ش��ده در صنعت دریا به صورت مستند ضرورت
دارد چ��را ک��ه در خیلی از مواقع ب��ه دلیل دور از
مرکز بودن صنعت دریایی توانمندیها در اجرای
خدمات دریایی فراموش میشود و لزوم دارد این
اطالع رسانیها به درستی به انجام برسد تا کشور
بتواند بهتر در جریان پیش��رفتهای دریایی قرار
گیرد .سیف ،شرایط جدید صنعت دریا را امیدوار
کننده ابراز ک��رد و توجه جدی به صنایع دریایی
اولین موضوع اس��ت که دکتر جهانگیری معاون
اول رییس جمهور با اشراف کامل به موضوعات در
حوزه دریا و با فعال سازی شورایعالی ،صنایع دریایی
را در دستور کار قرار داده اند و با اختصاص وامها که

یکی از گلوگاههای اصلی پیشبرد اهداف در صنایع
دریایی است نحوه اعطای آن را تسریع کرده اند.
توسعه سواحل مکران در دستور کار برنامه ششم

دبیر ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه در
کشور گفت :برنامه ششم در سال آینده شروع به
کار خواهد ک��رد و در حال حاضر در حال نهایی
شدن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت
خانه است و شاید بتوان گفت ،اصلی ترین محور
این برنامه توسعه سواحل مکران است و دولت عزم
جدی در عملی کردن این هدف دارد و عمال فالت
مرکزی کشوری چه در بعد منابع آب و چه از بعد
اشتغال از گنجایش کافی برخوردار نیست ،لذا این
فرصتی اس��ت که بتوانیم از کانالهای مختلف به
شناسایی کمبودها و ارائه راه کارها بپردازیم .سیف
در ادامه با اش��اره به انجمن مهندسی دریایی در
کشور گفت :انجمن مهندسی دریایی در سال 93
به عنوان انجمن برتر در وزارت علوم شناخته شد و
علت این امر نیز موثر بودن فعالیتهای انجمن بوده
است .و امیدواریم که با حضور عزیزان در کمیتهها
و برگزاری این گونه جلسات از ابزار آالتی که در
دست داریم اس��تفاده کنیم و صنعت دریا را به
جایگاه اصلی خود برسانیم و آن طور که شایسته
است از این نعمت طبیعی استفاده کنیم.
وی در خصوص تش��کیل ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانش بنی��ان دریایی در معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری گفت :با تشکیل ستاد
توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در
س��ال  93به شناسایی خالءها در صنعت دریا به
خصوص در حوزه ترویج ،اطالع رسانی و مستند
س��ازی پرداخته ایم .که این حرکت نیز با سلسه
فعالیته��ای صورت گرفته در دوران به کار آمده
میتواند به سهولت کار کمک رساند.

Marine Engineering

رزازان :هنوز هیچ صحبتی درباره آن نشده است!
«هنوز در س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی هیچ
صحبت��ی درباره آن نش��ده اس��ت» این جمله
قس��متی از صحبتهای عبدالکری��م رزازان دبیر
وجوه اداره ش��ده سازمان بنادر در خصوص نامه
وزیر محترم راه و شهرس��ازی است که در تاریخ
 94/7/6صادر گردیده است.
با توجه به بعد وسیع این نامه و رسانه ای شدن
موضوع هنوز سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمی
در این خصوص نگرفته است .دستور مشخصی که
با اظهارات آقای رزازان ' ابتدا باید سیاست و نگاه
وزیر قبل را در این رابطه بررسی کرد و دریافت
که چگونه عمل کرده و پس از آن مشخص شود
که وزیر راه فعلی برچه پایه و اساس و با چه هدفی
این دستور را صادر کرده است ' روبرو است .در
ادامه نقد یکی از کارشناسان دریایی ،ارسال شده
به سایت خبری – تحلیل دریایی ایران (مارین
نیوز) در پاسخ به اظهارات آقای مهندس رزازان
جهت اطالع منعکس می گردد .سنوات زیادی از
تشکیل شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی
سازمان بنادر نمی گذرد که تصمیم گیری برای
تعطیلی آنها در راس��تای دستور وزیر محترم و
جلوگیری از رانت خواری آنها سخت باشد .آنان
به بهانه تامین حقوق بازنشستگان سازمان خود
اقدام به تاسیس این شرکتها کردند و عمال دست
بخش خصوصی را از فعالیتهای سودزای سازمان
قطع کردند.
اگر به فعالیت کارهای یدک کشی (پایلوتیج) در
کلیه بنادر ایران توجه کنید متوجه می شوید که
با ترک تش��ریفات این فعالیت سودزا با رانت به
شرکت هدایت کش��تی خلیج فارس که زاییده
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر است واگذار
ش��ده و درکن��ار آن برای س��اکت کردن بخش
خصوصی گهگاهی مناقصه ای ب��رای واگذاری
بعضی کارهای پر ریسکش��ان که س��ود بسیار
پایینی هم دارد اکران می کنند و می گویند ما
کارها را به مناقصه می گذاریم .در کنار این کارها
شرکتهای تعاونی کارکنان در بنادر تاسیس کرده
اند که بعضا سهام این شرکتها به نام همسران یا
فرزندان کارکنان اس��ت تا با مشکل قانونی منع
مداخله کارکنان دول��ت در انجام پروژههای آن
اداره کل یا سازمان برخورد نکنند و به این طریق
قان��ون را دور زده اند و کاره��ای پیمانکاری در
بنادر هم نصیب این جماعت می شود و به نوعی
تقس��یم غنائم کرده اند .از زمان راه اندازی این
رانت خواریها عمال شرکتهای دریایی در بخش

خصوصی در حال کوچک شدن و نابودی هستند
و از آن طرف در شرکتهایی مثل هدایت کشتی
خلیج فارس با گردش مالی نجومی س��ودهای
کالن��ی زاییده می ش��وند که البت��ه اگر همین
کار هم در بخش خصوصی انجام می ش��د سود
بیشتری حاصل می ش��د .چنین فضایی ایجاد
حیات خلوتی برای نورچشمان مدیران دولتی در
سازمان بنادر و بیرون این سازمان کرده تا جایی
که نماینده مجلس دورههای قبلی ،مدیران کل
بنادر که بازنشسته شده اند بعنوان هییت مدیره
و مدیران عامل این ش��رکتها با حقوقهای کالن
مشغول به کارند.
این چه عدالتی اس��ت که یک س��ازمان دولتی
به بهانه حفظ منافع عده ای بازنشس��ته ،طیف
وس��یعی از نیروهای جوان و فعال و متخصص
دریای��ی را در بخش خصوصی بیکار می کند و
توجیه می آورد که این ش��رکتها هم خصوصی
هستند!!! این در حالی است که فقط شعار اصل
 44و حمایت از بخش خصوصی در سرلوحه اکثر
سخنرانیهای مدیران دولتی است .آیا وقت آن
نرسیده که واقعیات را منصفانه ببینینم و عمل
کنیم .اگر به قول ایش��ان تفکیک واقعی بخش
خصوصی و غیرخصوصی به درستی و شفافیت
انجام شود آن وقت سوء مدیریتها و اصراف بیت
المال عیان می گردد .بعنوان مثال شرکت نگین
سبز که از زیر مجموعههای صندوق بازنشستگی
اس��ت و تمام الیروبهای س��ازمان بنادر به این
ش��رکت واگذار ش��ده و تمام پروژهای الیروبی
س��ازمان هم با ترک تش��ریفات به او داده شده
بدلیل ضعف مدیریت بالغ بر  15میلیارد تومان
بدهی دارد و یک ش��رکت ورشکسته است ولی
سازمان همچنان از آن حمایت می کند و سعی
در حفظ آن دارد.
واقعا که قباحت دارد که به این صراحت از اعطای
رانت خود به پرسنل شاغل و بازنشسته خود از
محل درآمدهای دولتی چنین حمایت میکنند
و قص��د دارند با ترفند مرور زمان ،از اجرای نامه
صریح وزیر محترم راه و شهرس��ازی خودداری
کنند و به فراموشی بس��پارند و یا با توجیهاتی
به رانت خ��واری خود ادامه دهند .البته بدیهی
است کسانی که تا دیروز کارمند دولتی در همین
س��ازمان بودند حاال که بعنوان بازنشسته یا هر
عنوان دیگری در این شرکتها مشغول شده اند
و پستی گرفته اند نمی توانند از حقوق و مزایای
چند ده میلیون تومانی بسادگی بگذرند.

اخبار انجمن
بانک مرکزی سرمایه دولت در صندوق توسعه
و حمایت صنایع دریایی را افزایش می دهد

بر اس��اس بخش��نامه جديد هيئ��ت دولت به
ولي ا ...سيف ،بانک مرکزي
مکلف شده اس��ت در سال
 1394از مح��ل وصول��ي
حساب ذخيره ارزي ،معادل
ريال��ي مبل��غ  200ميليون
دالر به حساب صندوق ضمانت صادرات ايران
و به حس��اب هر يک از صندوق هاي حمايت
از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک ،بيمه
فعاليت هاي معدني ،توسعه و حمايت از صنايع
دريايي ،ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک،
مع��ادل ريالي مبلغ  25ميلي��ون دالر را واريز
کند و معادل مبالغ واريزي به حساب صندوق
هاي يادشده ،سرمايه دولت در اين صندوقها
افزايش مي يابد.
تشکر انجمن مهندسی دریایی ایران
از آقای دکتر آخوندی

پی��رو نام��ه وزارت راه و شهرس��ازی به کلیه
س��ازمانهای تابعه در خص��وص منع عقد هر
نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به
نحوی از انحاء ،با کارکنان ش��اغل و بازنشسته
آن مرتبط می باشد ،انجمن مهندسی دریایی
ایران طی نامه ای از دکتر آخوندی وزیر محترم
وزارت راه و شهرسازی تشکر و قدردانی نمود.
ب��ه گزارش مارین نیوز ،متن کامل این نامه به
شرح ذیل است:
باسالم
ً
احتراما پیرو دس��تور اخیر حضرتعالی در جهت
عدم واگذاری قراردادها و پروژههای سازمانهای
تحت پوشش آن وزارتخانه محترم به صندوقهای
بازنشستگی و تعاونیهای کارکنان ،مراتب تشکر
و قدردانی جامعه دریایی کش��ور را به استحضار
حضرتعالی می رساند .مسلماً این جهت گیری
تأثی��ر بس��یار مهم��ی در فعال س��ازی بخش
خصوصی واقعی و توسعه دریایی کشور خواهد
داشت .انجمن مهندسی دریایی آمادگی دارد به
نمایندگی از اعضای خود به هر شکل که صالح
تشخیص دهید در اجرای دستور فوق همکاری
نماید .مجددا ً از توجه جنابعالی به حل مشکالت
بخش خصوصی کشور کمال تشکر را دارد.
محمدسعیدسیف

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
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اخبار انجمن
بازدید دانشجویی از شرکت سیراف

با همکاری شرکت فن آوران سیراف و کمیته
دانش��جویی انجمن مهندسی دریایی ایران،
روز چهارش��نبه مورخ  29مهر ،دانشجویان
دانشگاههای مختلف از شرکت سیراف (واقع
در شهرک صنعتی پرند) بازدید کردند.
طی این بازدید ابتدا دکتر
ضیای��ی ،مدیر عامل این
ش��رکت ،با دانش��جویان
صحبت کردند.
س��رکار خان��م میرازیی،
کارشناس فروش شرکت،
توضیحات��ی در رابطه با
تاریخچه شرکت ،فعالیت
و محصوالت شرکت و مهندس بهنامپور ،مدیر
برنامهریزی و تولید شرکت ،نیز توضیحاتی در
رابطه با پروسه کاری شرکت ،از زمان دریافت
درخواست مشتری تا تحویل کاالی مورد نظر
ارائه دادند.
در نهایت دانش��جویان از کارگاهها ،محصوالت
الکترونیک��ی (از قبیل المپهای ناوب��ری و )...و
شناورها بازدید کردند.
زمینهه�ای فعالیت ش�رکت فنی مهندس�ی
صنعت و دریایی فن آوران سیراف:

 -1طراحی و تولید انواع شناورهای تخصصی از
جنس آلومینیوم دریایی و فوالد دریایی تا طول
 24متر از انواع :کروبوت ،مسافربری ،آمبوالنس
دریایی ،ش��ناور جمع آوری آلودگیهای نفتی،
شناور جمع آوری زباله و ...
 -2طراحی و تولید انواع تابلوهای برق کنترل و
راه اندازها و سوئیچ بردهای شناورها و تأسیسات
ساحلی و صنایع نفت و گاز
 -3تولید انواع تجهیزات دریایی در زیرگروههای
سیستمهای روشنایی ،تجهیزات ،سیستمهای
توزی��ع ،سیس��تمهای ایمن��ی ،کابله��ا،
ترانسفورماتورها و ...
 -4تأمین کننده انواع تجهیزات دریایی و دارنده
اولین سوپرمارکت دریایی اینترنتی کشور
 -5طراحی سیستمهای الکتریکال شناورها و
تأسیساتساحلی
 -6طراحی و ساخت سازههای دریایی ،بویهای
شناور ،پانتونها و ...
 -7ساخت ،نصب ،راه اندازی و تعمیر و نگهداری
چراغهای لنترن (ترافیک دریایی)
 -8تجهیز تأسیسات نیروگاههای برقابی
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بایدبهفکرتوسعهصنایعکشتیسازیبود

با آزاد شدن فضای سیاسی
می توان از ش��رکتهای
معتب��ر خارج��ی دعوت
به همکاری نم��ود .نکته
اساس��ی در این مس��یر،
مش��ارکت با شرکتهای
خارجی از طریق مش��ارکت در سرمایهگذاری و
بازگشت سرمایه از طریق درآمد کارخانه است و
نه از طریق مشارکت پیمانکاری.
لطف�ا ابتدا خ�ود را ب�رای خوانن�دگان ما
معرفی کنید و از سوابق خود شرحی مختصر
ارائه فرمایید.

بنده فارغ التحصیل دکترای کش��تی سازی از
دانش��گاه فنی گدانسگ در تخصص تکنولوژی
س��اخت هس��تم .پس از پای��ان تحصیالت با
پیش��نهاد عضویت در هیئت علمی دانش��کده
مواجه شدم ولی در نهایت تصمیم به بازگشت
به کشور گرفتم.
در زمان تحصیل با کارخانجات کش��تی سازی
همکاری داشتم .کشتی س��ازی در آن زمان در
دهه  80میالدی به صورت توسعه یافته ای در
کشور لهستان مطرح بود به طوریکه حتی انقالب
این کش��ور از اعتصابات کارگ��ران کارخانجات
کشتی سازی گدانسک با رهبری یک تکنسین
برق شروع گردید .در زمان اقامتم در این کشور تا
حد زیادی با تواناییهای صنایع کشتی سازی در
ابعاد اقتصادی آن آشنا شده بودم .پس از بازگشت
به ایران به تدریس در دانش��گاههای ش��ریف و
امیرکبیر مشغول گردیدم در آن زمان با جمعی
از همکاران و اساتید دانشگاهها تصمیم به تاسیس
انجمن علمی مهندسی دریایی گرفتیم .جلسات
اولیه در دانشگاه ش��ریف برگزار گردید .پس از
تاسیس انجمن به مدت 4دوره مسئولیت دبیری
آن را عهده دار شدم .در آن زمان در انجمن سعی
کردیم تا توجه دولت را به اهمیت صنایع کشتی
سازی جلب کنیم و فکر میکنم با انتخاب آقای
مهندس کربالیی به عنوان مدیر عامل ایزوایکو و
فعال شدن قرارداد ساخت کشتیهای کانتینربر
پس از سالها بالتکلیفی ،تا حدی موفق شدیم.
حضور ایشان در صنایع دریایی همزمان با ورود
بنده به صنعت کشتی سازی گردید و از آن زمان
در مسئولیتهای مختلفی در بخشهای دولتی و
خصوصی موفق به خدمت گردیده ام.
وضعیت فعل�ی حوزه دری�ا و فعالیتهای
مرتبط با آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

اج��ازه دهید قض��اوت بنده مح��دود به صنایع
کش��تی س��ازی گردد .در حال حاضر  ،تجارت
دریایی همچنان متاثر از بحران اقتصادی سال
 2008میالدی اس��ت 6 .س��ال پس از بحران ،
تج��ارت دریایی با رش��د  27درصد مواجه بوده
در حالیکه ش��رکتهای کش��تیرانی رشد 60
درص��دی را تجربه کرده و موجب تورم در بازار
عرضه گردیده اند .بخشی از این مازاد به صورت
کاذب توسط کاهش س��رعت کشتیها جذب
گردیده است .به هر صورت درامد متوسط روزانه
کش��تیها از  24هزار دالر قبل از بحران به 12
هزار دالر کاهش یافته و موجب کاهش قیمت
ساخت کش��تیها در بازار بین المللی گردیده
اس��ت .این ش��رایط موجب ش��ده تا یک سوم
کارخانجات کشتی سازی از فعالیت باز ایستند
و مابقی یا در شرکتهای بزرگتر ادغام گردند و یا
در سطح قیمت تمام شده در بازار حضور داشته
باشند .قیمت ساخت کشتی در بازار بین المللی
در م��واردی ت��ا  50درصد قیمت قبل از بحران
کاهش یافته است .شرایط در کشور ما به گونه
دیگریست  ،علیرغم وجود بازار غنی نیاز به انواع
مختلف کشتیها ولی متاسفانه شرایط ساخت
داخل به طور غیر قابل قبولی متفاوت با شرایط
بازار است .بخش��ی از بازار نیاز داخل متعلق به
بخش خصوصی واقعی است ،بخش خصوصی
به هیچ وجه متقاعد به ارجاع سفارش به داخل
کشور در چنین شرایطی نخواهد شد .بنابراین
باید به فکر راه حلهای عملی جهت استفاده از
بازار جذاب داخل و توسعه صنایع کشتی سازی
کشور بود و از کلی گویی پرهیز نمود.
پیش�نهاد ش�ما ب�رای توس�عه صنایع در
بخش دریا چیس�ت؟ (با توج�ه به این که در
چند روز گذشته اخباری مبنی بر این که لغو
تحریمه�ای اقتص�ادی در مرحله ی اجرایی
قرار خواهد گرفت)

صنایع کشتی سازی متفاوت از سایر صنایع نظیر
خودرو سازی در رقابت تنگاتنگ با رقیبان بین
المللی خود قرار دارن��د بنابراین برنامهریزیها
باید با چش��مان باز و نگاه دقیق به شرایط بازار
بین المللی تنظیم گردند .به اعتقاد بنده برنامه
ریزی در دو سطح متفاوت کالن و خرد بایدانجام
گیرد .سطح اول مرتبط با سیاست گذاریهای
کالن دولت است .تامین مالی به موقع و با نرخ
مناس��ب پروژهها در اولویت قرار دارد .تامین به
موقع تجهیزات و جلوگی��ری از توقف آنها در
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گمرکها از موارد دیگر است .کمک به نوسازی
صنایع و به اعتقاد بنده حمایت مالی  ،قانونمند
و مرحله ای از پروژهها از موارد دیگریست که به
عهده دولت است.
برنامه ریزی خرد با نگاه به کارخانجات کشتی
س��ازی به عنوان بنگاهه��ای اقتصادی میتواند
ص��ورت گی��رد .در ن��گاه ام��روز  ،بخش عمده
فعالیتهایی که در س��طح کارخانجات کشتی
سازی کشور صورت میگیرد فاقد ارزش افزوده
بوده و به عنوان اتالف شناس��ایی میگردند .به
اعتقاد بنده نکته ضعف اصل��ی کارخانجات در
کش��ور ما در این مسئله نهفته است .بخشی از
اتالف مربوط به عدم سیاست گذاریها مناسب
مالی و قانونی در س��طح دولت است ولی بخش
عمده آن مرتب��ط با نحوه مدیریت کارخانجات
اس��ت .فرایند تولید در کارخانجات کشور مملو
از انواع مختلف مصادیق اتالف نظیر انبار کردن
محصوالت نیمه ساخته  ،دوباره کاریها  ،انواع
توقفات ونظایر آن است.
ب��ا آزاد ش��دن فض��ای سیاس��ی می ت��وان از
ش��رکتهای معتبر خارجی دعوت به همکاری
نمود تا در این مس��یر انتقال دانش فنی صورت
گیرد .این مسیری است که در کشورهایی نظیر
کره جنوبی  ،چین و سنگاپور به خوبی طی شده
است .نکته اساس��ی در این مسیر  ،مشارکت با
ش��رکتهای خارج��ی از طریق مش��ارکت در
سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه از طریق درآمد
کارخانه است و نه از طریق مشارکت پیمانکاری.
تجربه اخیر در طرح توسعه حوضهای خشک
بندرعباس بیانگر امکانپذیر بودن راهکار جذب
سرمایه و مش��ارکت در بهره برداری شرکتهای
خارجی است .در حال حاضر شرکتهای معتبر
بین الملل��ی آمادگی خود را جهت همکاری در
تکمیل طرح حوضهای خشک اعالم نموده اند
و در صورت هدایت صحیح ،این طرح میتواند به

عنوان الگوی کارخانجات ساخت و تعمیر کشتی
در کشور در نظر گرفته شود.

با توجه ب�ه جایگاه علمی جنابعالی ارتباط
حوزه صنعت و دانشگاه را چگونه ارزیابی می
کنید؟ نمونههای موفقی از ارتباطی دو سویه
بین صنعت و دانشگاه را دیده اید؟

به اعتقاد بنده ،مس��ائل و مش��کالت کشور در
کنار توجه به عل��م روز دنیا باید در اولویت امور
دانش��گاهها قرارگیرند .نق��ش صنعت به عنوان
مشتری دانشگاه مطرح اس��ت .باید از دانشگاه
درخواس��ت تحقیقات در موضوعات مورد نیاز
توس��ط صنعت و یا س��ایر نهادها صورت گیرد.
دانشگاه می تواند نقش روشنگری را در ارتباط
با نقاط ضعف صنایع دریایی کشور ،جایگاه آن
در س��طح بین المللی و ارائه راه کارها ایفا نماید
.به عنوان نمونه ،دانش��گاه میشیگان توانسته تا
نقش مناس��بی را در ارتقا صنایع کشتی سازی
خصوصا در بخش نظامی در کش��ور امریکا ایفا
نماید .متاسفانه در مواردی تمایل دانشگاههای
دریایی کشور به تاسیس دفاتر طراحی مشاهده
میگردد که کاری بیهوده اس��ت .نقش دانشگاه
در س��طوح کاربردی محدود به ارائه محاسبات
تئوریک و آزمایشگاهی در موضوعاتی مشخص
نظیر ارتعاشات  ،خستگی و یا مکانیک شکست
میگردد .بنده به یاد دارم در سالهای قبل تقاضای
انجام تحقیق��ات در ارتباط با اس��تراتژی دفاع
دریایی کشور به دانشگاه شریف اعالم گردید ،این
مسئله موقعیتی ایجاد کرد تادر آن زمان با جایگاه
صنایع کشتی سازی در نزد دولتها آشنا شویم و
در کنار انجام پروژه ،پیشنویس استراتژی صنایع
کشتی سازی تدوین و در نهایت در یک حرکت
جمعی منجر به تصویب الیحه حمایت از توسعه
صنایع دریایی گردد .این الیحه ،قانون مجلس
بوده و در صورت نیاز باید اصالح گردد و نه اینکه
بال استفاده باقی بماند.

اخبار انجمن
یک بام و دو هوا در سفارشات
ساخت کشتی به خارج از کشور
خبرهای درج ش��ده در سایتها و
خبرگزاریهای مختلف از اظهارات
مدیرعامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا
مبنی بر خرید و سفارش ساخت
ی به چشم بادامیها از محل
کشت 
حس��اب مس��دود ش��ده بعد از
برداشته شدن تحریمها حکایت
دارد.
در نگاه اول:
به گ��زارش لویدز به نظر میرس��د آقای دکتر
محمد سعیدی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری
اسالمی در جدیدترین اظهارات خود به سفارش
و خرید کشتی توسط این شرکت از کشورهایی
مانند چین از محل حساب مسدود شده بعد از
اجرای برجام اشاره کرده است .ایشان علت این
کار را توسعه ناوگان و به روزرسانی IRISLبه
عالوه ساخت کشتیهای جدید با هزینه بالغ بر
 120میلیارد دالر از محل حسابهای مسدود
شده ایران در بانکهای خارجی به دلیل تحریم
تأمین می شود اعالم نمود.
در نگاه دوم:
پیرو پی نوش��ت نامه ارسالی از دفتر معاون اول
رئیس جمهور به وزیر صنعت ،معدن و تجارت
سریعا درخواست شده با توجه به توان ساخت
داخل و تجربیات گذشته صنایع کشتی سازی،
محدودیتهای ج��دی در خریدهای خارجی
اعمال گردیده و سازندگان داخلی نیز به تعهدات
طبق قرارداد عمل نمایند..
اینک سوال اینجاست که آیا همچنان سفارشات
به خارج ادامه خواهد داش��ت و یا با برداش��تن
تحریمها و تاکید مقامات عالی کشور در حمایت
از صنعتگران داخلی و رونق یافتن کسب و کار،
که بس��یاری از شرکتهای مطرح خصوصی و
دولتی در زمان تحریمها با ظرفیت کمتر فعالیت
داش��ته اند و یا کال تعطیل ش��ده اند ،میتواند
مجددا در زمان پس��اتحریمها با حمایت مراکز
مربوطه ،متقاضی��ان و مالکین بزرگ به عرصه
فعالیت بازگش��ته و رونق اقتص��ادی در جهت
اقتصادی مقاومتی را شاهد باشیم.
صفحه 9
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اخبار انجمن
همکاری مشترک و برگزاری پاویون تخصصی
چین در هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و
دریانوردی ایران

نظر به برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی
صنایع دریایی و دریانوردی ایران در جزیره کیش
در دیماه سال جاری ،بستر مناسبی جهت معرفی
این نمایشگاه به شرکتهای دریایی خارجی در
نمایشگاه دریایی NEVA 2015روسیه فراهم شده
است.نمایندگاناعزامیایراندرپاویونتخصصی
دریایی ایران در نمایش��گاه دریایی روس��یه ،با
معرفی این نمایش��گاه زمینه ورود شرکتهای
خارجی را به نمایش��گاه مذکور فراهم خواهند
آورد .در این راستا طی بازدید مدیر پروژه شرکت
 Beijing Zhenwei Exhibitionاز پاوی��ون صنایع
دریایی ایران در نمایشگاه  NEVA2015روسیه،
هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی
ایران معرفی ش��د و موضوعات زیر در دس��تور
کار قرار گرفت - .حضور کش��ور چین به همراه
شرکتهای دریایی چینی در نمایشگاه دریایی
و دریانوردی بین المللی ای��ران  -حضور ایران
و ش��رکتهای دریایی ایرانی در نمایشگاههای
تخصص��ی دریایی چین  -معرف��ی پروژههای
مشترک و فرصتهای سرمایه گذاری
گروه تلگرام مارین نیوز برای اطالع رسانی
بهتر اخبار ایجاد شده است.

برای پیوستن به این گروه به آدرس زیر مراجعه
کنید whttps://telegram.me/joinchat/Bp7he .
AL-4n08bF4iXzlrQ

اجرای دکل دریایی
در خلیج فارس به مپنا رسید

ش��رکت حفاری مپنا پس از انجام مراحل فنی
و مالی ،توانس��ت در میان چهار شرکت دارای
دکل حفاری دریایی،برنده این مناقصه شود .با
غ این حکم ،کار دکل دریایی مپنا با نام MAP
ابال ِ
 DRILLER Iبه زودی ،در یکی از میادین اعالمی
توسط کارفرما در خلیج فارس آغاز میشود .با
اجرایی ش��دن این پروژه ،ورود شرکت حفاری
مپنا به عرصه فعالیتهای حف��اری دریایی در
صنعت نفت و گاز رقم خواهد خورد .ش��رکت
حفاری مپنا از بدو تأس��یس در س��ال ۱۳۸۸
فعالیتهای حفاری خشکی خود را آغاز کرد و
هماکنون راهبری دو دکل خشکی  2000 hpو
یک دکل دریایی  300 ftو تعدادی از خدمات
جانبی حفاری را در اختیار دارد.
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ایران و روسیه در صنایع دریایی همکاری می کنند

دبیر ستاد توسعه فناوری
و صنای��ع دان��ش بنیان
دریای��ی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری
با اش��اره به تمایل و اعالم
آمادگ��ی ش��رکتهای
روسی فعال در صنایع دریایی برای همکاری با
ایران ،گفت :در مذاکرات انجام شده ،زمینههای
کار مشترک بویژه در صنعت کشتی سازی برای
تدوین برنامه نهایی بررسی شد.
«محمدسعید سیف» که برای بازدید از نمایشگاه
بین المللی صنایع دریایی روسیه و مذاکرات با
مقامات روس��ی در مس��کو حضور دارد ،افزود:
موضوعات بسیاری برای همکاریهای دو کشور
در حوزه دریایی بویژه کش��تی س��ازی ،صنایع
س��احلی و فراس��احلی و تجهیزات س��کوهای
نفتی وجود دارد که در جریان مذاکرات شرکت
کنن��دگان ایرانی در نمایش��گاه صنایع دریایی
در س��ن پترزبورگ و مذاک��رات هیات ایرانی با
طرفهای روسی بررسی شد.
وی افزود :در مذاکرات صورت گرفته مشخص
شد که ش��رکتهای روس��ی تمایل زیادی به
همکاری با ای��ران در تمامی بخشهای صنایع
دریای��ی دارند و عالق��ه مندند هرچ��ه زودتر
موضوعات مناسب کار مشترک تعریف و درباره
آن توافق ش��ود .س��یف ادام��ه داد :موضوعات
پش��تیبانی و همکاریه��ای فن��ی ،آموزش و
تحقیقات دریایی و صنایع ساحلی و فراساحلی
بین ایران و روس��یه می تواند تکمیل کننده و
س��رعت بخش برنامه جمهوری اسالمی برای
تکمیل شدن روند خودکفایی در صنعت بسیار
مهم و راهبردی دریایی باشد.
رییس انجمن صنایع دریایی ایران گفت :روسیه

به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای صاحب
فناوری و دانش کشتی سازی سبک و سنگین
از قایقهای تفریحی تا کش��تیهای غول پیکر
باری و نفتکش و همچنین نزدیکی جغرافیایی
و مرزهای مشترک ،می تواند شریک خوبی برای
ایران در این حوزه باشد و طرفهای روسی هم
تمایل جدی خود را در این زمینه اعالم کرده اند.
س��یف اظهار کرد :نیازهای ایران برای همکاری
با روسیه و شرکتهای دیگر عالقه مند در این
زمینه تعریف و بازشناسی شده است که میتواند
دربرگیرنده بخشهای مختلف از کشتی سازی
بوی��ژه نفتکشها تا تامین مالی طرحها باش��د.
نمایش��گاه بین المللی دوساالنه صنایع دریایی
روس��یه که فردا (جمعه) به کار خود پایان می
ده��د ،از بزرگترین نمایش��گاههای این صنعت
در جهان اس��ت که با حضور صدها ش��رکت از
کش��ورهای مختلف جهان از جمله  15شرکت
از ایران تشکیل شده است.
ش��رکت کنن��دگان ایران��ی اف��زون ب��ر ارایه
دس��تاوردهای خود در این نمایشگاه ،نیازهای
توسعه ای این صنایع را در مذاکرات با نمایندگان
و مدیران شرکتهایهای خارجی عالقه مند به
همکاری با ایران مطرح می کنند و نشستهای
متعدد توجیهی نیز در این زمینه برگزار ش��ده
اس��ت .در این نمایشگاه از قایقهای تفریحی تا
کشتیهای نفتکش ،سکوهای دریایی ،تاسیسات
دریایی نفتی و گازی و همچنین فناوری مدیریت
استخراج نفت از دریا ارائه شده است.
هیات ایرانی همچنین در این سفر با مقامهای ارشد
اتحادیه کشتی سازی روسیه به عنوان یکی از پنج
اتحادیه بزرگ کشتی سازی جهان برای همکاری با
ایران و سرمایه گذاری مشترک در برنامههای سفر
هیات ایرانی به روسیه مذاکره کرد.

Marine Engineering
دکتر محمد سعیدی برنامه  IRISLبا کشتی سازیها چینی را اعالم کرد

 120میلیارد دالر صرف سفارش ساخت کشتی

محمد س��عیدی مدیرعامل شرکت کشتیرانی
جمه��وری اس�لامی ای��ران گف��ت :تمام��ی
محدودیتها علیه ایران از ژانویه  2016برداشته
خواهد شد و ایران برنامه ویژهای برای ورود قوی
و سریع به حمل و نقل جهانی دارد .به گزارش
مارین نیوز ،محمد س��عیدی مدیرعامل شرکت
کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران  IRISLاز
کشتی سازیها و بانکهای چینی برای سفارش
ساخت کشتی خبر داد.
لویدز لیس��ت گزارش داد ،انتظار می رود ایران
در س��ال  2016میالدی به عرصه حمل و نقل
جهانی ب��از گردد ک��ه این بازگش��ت با خرید
کش��تیهای کانتینربر در مجم��وع به ظرفیت
 579ه��زار  ، TEUفله ب��ر به ظرفیت جمعا دو
میلی��ون  DWTو تانکر به ظرفیت مجموع 1.6
میلیون  DWTهمراه خواهد بود .این کشتیها تا
سال  2020در ناوگان  IRISLجای می گیرند.
توسعه ناوگان و به روزرس��انی  IRISLبه عالوه
ساخت کشتیهای جدید با هزینه بالغ بر 120
میلیارد دالر از محل حس��ابهای مسدود شده
ای��ران در بانکه��ای خارجی ب��ه دلیل تحریم
تأمین می ش��ود .در گزارش لویدزلیست آمده
اس��ت :ش��رکت کش��تیرانی  IRISLهمچنین
حضور در توافقنامههای بزرگ و اشتراک گذاری
کشتیهای خود را در سر می پروراند و در همین
خصوص مذاکراتی با شرکت کشتیرانی هند و از
س��رگیری روابط و همکاریهای حمل و نقلی
طی یک توافقنامه مشارکتی ایران و هند انجام
داده است .توافقنامه حمل و نقل دریایی ایران و
هند پس از  38س��ال فعالیت در سال  2013و
به دلیل تحریمها از فعالیت باز ماند .برنامههای
دولت ایران پس از تحریمها در بخش صنعت ،به
تدریج در شرکت  IRISLو به واسطه مدیرعامل
جدید این ش��رکت به دکتر محمد سعیدی در
حال اجراست .سعیدی در سال جاری جایگزین
محمدحسین داجمر ش��د و مدیریت  IRISLرا
ب��ه عهده گرفت  .داجمر پیش از این بواس��طه
تحریمها در فهرس��ت تحریمهای اتحادیه اروپا
و آمریکا علیه ایران قرار گرفته بود .براساس این
گفتگو که از دفتر لویدزلیست در کپنهاگ انجام
شد ،س��عیدی گفت :تمامی محدودیتها علیه
ایران از ژانویه  2016برداشته خواهد شد و ایران
برنامه ویژه ای برای ورود قوی و سریع به حمل
و نقل جهان��ی دارد .تحریمها علیه دولت ایران

فعالیت دو شرکت بزرگ کشتیرانی ایرانیNITC،

و  IRISLرا به شدت مختل کرد .به هرحال هم
اکنون تحت توافقنامه هس��ته ای میان ایران و
کشورهای  ،5+1این دو کشتیرانی قادر به حضور
دوباره در بازارهای جهانی هستند .پیش از این
در رس��انهها شاهد انتش��ار اخباری از  IRISLو
هدف آن برای پیوس��تن به  10کشتیرانی برتر
دنیا بودیم و هم اکنون جزئیات این طرح را دکتر
سعیدی مدیر عامل  IRISLعنوان می کند.
قراردادهای بزرگ ساخت کشتی
طب��ق برنامههای س��عیدی ،قراردادهای بزرگ
س��اخت کش��تی در هفتههای آت��ی با صرف
هزینههایی که بواس��طه تج��ارت با چین ،کره
جنوبی ،ژاپن و هن��د در زمان تحریم به دولت
ایران تعلق می گرفت ،بسته خواهد شد.
اگرچه تجارت ایران با دیگر کش��ورها در زمان
اعم��ال تحریم ها ،کاهش چندانی نداش��ت اما
پرداختها از س��وی کشورهای طرف معامله با
ایران به ویژه در زمینه نفت به واسطه تحریمها
و محدودیتهای اعمال شده بر بانکها ،با مشکل
روبرو ش��د و بر این اساس پس از لغو تحریمها
شاهد روانه شدن  120میلیارد دالر پول به ایران
هس��تیم .انتظار می رود این میزان پول صرف
سفارش ساخت کشتی بخصوص در چین شود.
سعیدی در این باره به روابط همیشگی تجاری و
مالی ایران و چین و سهولت در سفارش ساخت
کشتی در کشتی سازیهای چینی اشاره کرد.
وی همچنین از کشتی س��ازیهای کره ای به
منظور خرید کش��تیهای دست دوم سخن به
میان آورد .به هرحال کشتی سازیهای چینی
گزینه اول برای  IRISLمحسوب می شود.
سعیدی درباره تناژ کشتیها اطالعاتی ارائه نداد
اما خبرها از دیگر منابع خبری حاکی از سفارش
کش��تیهای پاناماک��س و کانتینربرهای  14و
 18ه��زار  TEUبه منظور رقاب��ت با بازیگران
اصل��ی عرصه حمل و نقل اس��ت .در گفتگوی
لویدزلیست با سعیدی ،وی ورود کانتینربرهای

با گنجایش  10ه��زار  TEUرا از اهداف اصلی
 IRISLاعالم کرد اما به هرحال تصمیم نهایی
در خصوص سفارش ساخت کشتی در هفتههای
آتی گرفته خواهد شد.
حمل و نقل کانتینری برای سعیدی مهمترین
اولویت محسوب می شود و وی در حال سنجش
شرایط و احتماالت برایپیوستنبهتوافقنامههای
اشتراک گذاری کشتی و همکاریهای مشارکتی
در عرصه بین المللی است.
س��عیدی با اش��اره به ناهمواریهای موجود در
بازگشت دوباره به تجارت جهانی حتی پس از لغو
کامل تحریمها معتقد است  IRISLبا بکارگیری
ترکیب هوشمندانه از انواع کشتیها و تناژ جدید
در ناوگان حمل و نقل و ایجاد همکاری تجاری
با کش��ورهای مستقل همس��و در آسیای میانه
تغییر عمده ای در بازار جهانی بوجود می آورد.
براساس گفتههای سعیدی برخالف کانتینربرها،
توس��عه ناوگان حمل فله در  IRISLدس��ت کم
در حال حاضر از اهمیت پایینی برخوردار است.
به هرحال با توجه به برنامههای توسعه ناوگان
 IRISLو افزای��ش ای��ن ن��اوگان از  2.5میلیون
 DWTبه  4.5میلیون  DWTتا سال  ،2020این
شرکت اهداف بزرگی را در سر می پروراند.
وی در پاسخ به سوال لویدزلیست در خصوص
کم تجربگی در عرص��ه مدیریت حمل و نقل
دریایی ،س��ابقه مدیریتی و اقتصادی خود در
بزرگترین شرکت تامین اجتماعی در ایران و
س��رمایه گذاری خصوصی و حوزه بین المللی
را یادآور ش��د که دید کاملی از بازارهای بین
المللی در اختیار وی قرار داده است .سعیدی
همچنین مشاوران خود در تهران را به عنوان
بهترین ها در عرص��ه حمل و نقل دریایی یاد
کرد .اگر چه  IRISLو  NITCپیش از تحریمها
ش��رکت های خوش نامی محس��وب می شد،
ام��ا پ��اره ای از تغیی��رات در مدیریت که در
دول��ت رخ داد فرضیه قابلی��ت رقابت این دو
کش��تیرانی ایرانی با همتایان خود در دنیا را
زیرسؤال می برد.
دول��ت ایران در س��ال  2012میالدی حمید
بهبهان��ی را جایگزین محمد س��وری ،رئیس
پیش��ین شرکت ملی نفتکش ایران کرد و این
اتفاق دقیقاً در زمان آغاز فشارها بر مشتریان
نفت ایران و به تبع آن کاهش فروش نفت در
این کشور رخ داد.
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اخبار انجمن

سفارشات به صنایع داخلی هنوز در پرده ابهام

سفارش��ات ساخت ش��ناورهای مورد نیاز
ش��رکت نگین س��بز خاورمیانه به صنایع
داخلی همچنان در پرده ابهام.
نگاه اول :به دنبال درج خبری در س��ایت
شرکت شرکت نگین سبز و دیگر سایتها
و خبرگزاریها در چند ماه گذشته مبنی
بر خری��د دو فروند کش��تی الیروب هاپر
ساکشن بزرگ و سه فروند شناور چنگکی
مخزن دار حکایت از ،سفارش به کشورهای
عربی (امارات) و حتی آماده امضاء قرارداد
بود ک��ه به دنبال فضاس��ازیهای صورت
گرفته در س��ایتها و ارگانه��ای مختلف و
همچنین پیگیری انجمنهای تخصصی
برای جلوگیری از انعقاد قرارداد با کشورهای
عربی  ،ناگهان موضع مدیران این شرکت
از س��فارش به خارج تبدیل به سفارش به
صنایع داخلی گردید .ن�گاه دوم :مجددا
طی روزهای اخیر در سایت شرکت نگین
س��بز خاورمیانه خبری درج گردید مبنی
بر اینکه این ش��رکت قرار اس��ت از طریق
مش��ارکت با بخش خصوصی و استفاده از
تس��هیالت صندوق توسعه ملی نسبت به
خرید شناورهای فوق از داخل اقدام نماید.

به استناد سایت شرکت فوق این رویکرد
در راستای تاکید مقام عالی سازمان بنادر
و دریانوردی برای تحقق سیاس��تهای این
سازمان به منظور حمایت از صنایع داخلی
بوده اس��ت .به همین منظور مدیران این
ش��رکت اعالم داش��تهاند در این خصوص
مذاکرات و توافقات اولیهای نیز به ش��ناور
سازیهای داخلی صورت گرفته است .نگاه
سوم :اینک با توجه به دو نگاه فوق صنایع
ساخت داخل منتظر اعالم نام شرکتهایی
که با آنها مذاکره صورت گرفته و قرار است
در ساخت این شناورهای مشارکت نمایند،
ولی همچنان برای صنعتگران داخلی که
همواره شاهد تحقق نیافتن بسیاری از قولها
و سخنان مدیران و مسئوالن میباشند این
موضوع در پرده ابهام بوده و همچنان چشم
انتظار اینکه این سفارش داخلی می شود یا
خیر؟!!!الزمبهذکراستصندوقبازنشستگی
متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی بوده و
شرکت نگین سبز خاورمیانه از شرکتهای
اقماری این صندوق می باشد و هیچ مقام
مسئولی در این سازمانها جوابگو این سوال
که "این صنایع داخلی کدامند؟" نبوده اند.

نقشهراهفناوریهایدریاییکشورتهیهوتدوینشد

به منظور دستیابی به اهداف سند توسعه
دریایی س��تاد توس��عه فن��اوری و صنایع
دانشبنیان دریایی معاونت علمیو فناوری
ریاس��ت جمهوری به منظور اولویتبندی
فناوریه��ای م��ورد نیاز در ح��وزه دریا و
دستیابی به اهداف سند توسعه
دریایی کشور ،به ترسیم نقشهراه
فناوریهای دریایی کشور اقدام
کرده است.
امروزه اغلب س��ازمانها از نقشه
راه به منظور ترسیم روشن آینده
خود و راه رس��یدن ب��ه آن بهره
میگیرند .کشورهای پیشرفته و
موفق مسیر پیشرفت خود را در اغلب صنایع
مهم و کلیدی مشخص کرده و برنامه ریزی
ها ،تصمیم گیریها و تخصیص منابع را بر
اساس آن تعیین می کنند.
بنابرای��ن گ��زارش نقش��هراه فناوریهای
دریایی کشور با همکاری همهی ارگانهای
دریایی ،خب��رگان و متخصصین دریایی
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کشور در مهرماه سال  93برنامهریزی شده
اس��ت .با توجه به چارچ��وب کلی فرآیند
تدوین که در دومین جلس��ه ب��ا مدیران
پژوهشی س��ازمانهای دریایی به تصویب
رسید ،نیازهای فناوارانه سازمانها در قالب
فرمهای نظرخواهی دریافت و در
 9حوزه کلی دس��تهبندی شدند.
در نهای��ت با برگزاری جلس��ات
خبرگ��ی در حوزههای  9گانه که
با حضور متخصصین س��ازمانی،
صنعتی و دانشگاهی برگزار شد،
نسخه اولیه نقشهراه فناوریهای
دریایی تهیه و تدوین شده است.
الزم به ذکر اس��ت ،س��تاد در نظر دارد به
منظور رفع کاستیها و جمعبندی نهایی،
اولویتهای شناس��ایی ش��ده را مورد نقد
سازمانهای ذیربط قرار دهد .بدین منظور
پیشنویس نقش��هراه فناوریهای دریایی
کشور جهت ارسال نظرات و پیشنهادات در
اختیار سازمانها قرار گرفت.

در جلسه اعضای کمیته مهندسی
ساحلی و فراساحلی انجمن با حضور
کارشناسان این صنعت مطرح شد؛

چالشهاینگهداری
از تاسیسات فراساحل

در این جلس�ه ابتدا دکتر مظاهری رئیس کمیته
مهندس�ی س�احلی و فرا س�احلی انجمن ،ضمن
عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه مطالبی در
خصوص'بازرسیسازههایفراساحلیوخطوطلوله
دریایی' ارائه نمودند .ایشان پس از بررسی اهمیت
بازرسی در حوزه فراساحل ،به انواع تجهیزات قابل
اس�تفاده در این حوزه پرداختند .سپس الزامات و
اس�تانداردهای فنی مرتبط در حوزه فراساحل را
معرفینمودند.
در ادامه این جلس�ه مدیران و کارشناسان حاضر
در جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند که در
ادامه به اهم موارد اشاره شده است:
آقای مهندس رزاقی -ش�رکت نف�ت و گاز پارس
جانشین مدیر عامل در عملیات و پشتیبانی

در حال حاضر ش��رکت نفت و گاز پارس تعداد 17
س��کو و حدود  1900کیلومتر خ��ط لوله در حال
عملیات دارد ک��ه وجود این تاسیس��ات در حوزه
فراس��احل چالشه��ای فراوان��ی را در نگهداری از
آنها به وجود آورده اس��ت .به عن��وان مثال تردد و
لنگراندازی شناورهای صیادی منطقه که صدمات
پرهزین��ه ای را به این تأسیس��ات وارد می کند را
می توان نام برد .جلس��اتی نی��ز در این خصوص با
مسئولین و ارگانهای ذیربط در خصوص کنترل این
ش��ناورها به عمل آمده که هنوز به نتیجه مطلوبی
دست نیافته ایم.
چالش بعدی موج��ود در این حوزه که از اهمیت
باالیی برخوردار اس��ت بحث خوردگی اس��ت .که
عموم��ا به کیفیت پایین س��اخت این س��ازهها و
تجهیزات باز می گردد .به عنوان مثال س��ه سکو
که طی سالهای اخیر ساخته و در محل مربوطه
نصب شدهاند و کیفیت بس��یار پایینی در زمینه
محافظت خوردگی دارند را می توان نام برد .طی
چند ماه اخیر مطالعات الزم در خصوص تعمیرات
و رنگ آمیزی این سکوها انجام شده که سعی بر

Marine Engineering
این اس��ت فرایند رنگ آمیزی این س��کوها در
حین عملیات و بدون متوقف کردن استخراج
انج��ام گیرد .در نهایت الزم به ذکر اس��ت که
فعالیته��ای ص��ورت گرفت��ه توس��ط بخش
خصوص��ی مطلوب کارفرما نبوده و فعاالن این
حوزه می بایس��ت تالشهای بیش��تری را در
راستای بهبود عملکرد خود انجام دهند.
ش��ایان ذکر است عمده مشکل فعلی در زمینه
فنی و تکنولوژی مربوط به حوزه مدیریت کالن
بوده و در بخش کارشناس��ی مشکلی نداریم .در
واقع ارتباط بین این کارشناسان که توسط یک
مدیر الیق انجام می گیرد به نحو احسنت صورت
نگرفته است.
آقای دکتر مظاهری-رئیس کمیته مهندس�ی
ساحلی و فرا ساحلی انجمن مهندسی دریایی

اول از همه به نظر می رسد با توجه به گستردگی
س��ازهها و تأسیس��ات نصب ش��ده در حوزه فرا
س��احلی کش��ور و اهمیت خوردگی الزم است
آم��اری دقی��ق از میزان خوردگی س��الیانه این
تأسیسات ارائه ش��ود .تا زمانی که رقم صدمات
وارده به این بخش مشخص نباشد امکان صرف
بودجه تحقیقاتی در مراکز علمی وجود نخواهد
داش��ت .عالوه بر این اقدام��ی جدی نیز در این
خصوص صورت نمیگیرد.
در مورد کیفیت بهتر ش��رکتهای خارجی در
ارائه خدمات فنی و مهندس��ی شکی نیست اما
اگر مقایسه ای دقیق تر با در نظر گرفتن سابقه
این شرکتها انجام پذیرد بدون شک علت این
تفاوت محرز خواهد شد .به نظر می رسد سیستم
کارفرمایی و دولتی در طرحهای حمایتی مورد
نیاز فعاالن بخش خصوصی کم توجهی به خرج
داده اند .در جامعه ای که داللی و اقتصاد بانکی
بیشترین سود را در بازار تجارت کسب کرده است
بدون ش��ک عدم توجه و حمایت از شرکتهای
فعال در ح��وزه ارئه خدمات فنی و مهندس��ی
صدماتی جدی را به بدنه مهندس��ی کشور وارد
خواه��د نمود .هرچن��د در طی ده��ه ی اخیر
شرکتهایی با ارائه خدمات داللی مهندسی به
جای انتقال دانش و تکنولوژی به کشور صدماتی
را به اعتماد شکل گرفته بین بخش خصوصی و
دولتی وارد نمودهاند ،اما نباید خدمات دلسوزانه
ی سایر فعاالن این حوزه را نادیده گرفت.
آق�ای مهن�دس محالت�ی -رئیس بازرس�ی و
حفاظت فنی شرکت نفت و گاز پارس

با توجه ب��ه اینکه گاز اس��تخراجی از محدوده
خلیج فارس از نوع ترش و بسیار خورنده بوده و
عالوه بر آن دارای کلراید می باشد که بر میزان
خورندگی آن می افزاید ،کنترل خوردگی سازهها
و تجهیزات فراساحلی کش��ور از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت طی سالهای اخیر شرکت نفت
و گاز پارس س��عی بر این داش��ته با مطالعات و
بررسیهای گسترده از روشهای نوین و کارآمد
در این ح��وزه بهره ببرد .به خص��وص در مورد
اس��تفاده از روشهای الکتروشیمیایی بازرسی
که در حال حاضر با همکاری پژوهش��کده نفت
در حال انجام است .کارگروهی نیز با هدف تهیه
فهرست بلند شرکتهای حائز صالحیت حوزه
بازرس��ی داخلی و خارجی خطوط لوله تشکیل
ش��ده که به زودی آگهی فراخ��وان آن به چاپ
خواهد رسید.
در ادامه نیز نمایندگان شرکتهای خصوصی و
مراکز پژوهشی حاضر در جلسه با ارائه قابلیتهای
خود آمادگی خود را در برآورده ساختن نیازهای
بخش دولتی در حوزه بازرس��ی فراساحل اعالم
نمودند.
در انتهای جلسه مدیر مسئول و سردبیر نشریه
فراس��احل ان��رژی (حامی رس��انه ای کمیته
مهندسی ساحلی و فرا ساحلی انجمن مهندسی
دریایی ایران) ضمن ارائه گزارشی از ساختار و
برنامههای این نشریه برای اعضای کمیته اعالم
آمادگی نش��ریه را برای درج مطالب مرتبط با
حوزه فراساحل را اظهار داشتند.
با توجه به مباحث بیان شده در جلسه ،نکات
زیر توسط اعضاء مطرح شدند :

• نی��از باالی تاسیس��ات نفت و گاز کش��ور به
بازرسیهای مداوم
• نی��از به تمرکز بیش��تر متخصصان و مدیران
بخش خصوص��ی و دولتی در حوزه بازرس��ی
فراساحل
• اهمی��ت توجه صنایع داخلی ب��ه تجهیزات

بازرسی خطوط لوله به خصوص پیگ رانی
• اهمیت حمایت بخش دولتی از شرکتهای
خصوصی فعال در حوزه فنی و مهندسی
• مشکالت گسترده به وجود آمده در خصوص
صدمات ناشی از لنگراندازی شناورهای خدماتی
و صیادی در محدوده عبور خطوط لوله زیر دریا
• کیفی��ت پایی��ن رن��گ و سیس��تم حفاظت
خوردگی سکوهای نصب شده در خلیج فارس
در سالهای اخیر که نیاز به بازرسهای اساسی
در سالهای آینده دارد
• اع�لام آمادگی نماین��دگان بخش خصوصی
جهت مشارکت در پروژههای بازرسی خطوط
لوله و سازههای فراساحلی
مصوبات این جلسه:

 پیگیریهای الزم جهت حضور گس��ترده ترنمایندگان سایر شرکتهای دولتی و خصوصی
فعال در حوزه فراساحل در جلسات کمیته
 ارائه یک چهارچوب مشخص از طرف کمیتهمهندسی س��احلی و فراس��احلی در برگزاری
جلسات به اعضای کمیته
 مش��ارکت نشریه فراساحل انرژی در پوششرس��انه ای جلسات کمیته مهندسی ساحلی و
فراساحلی
 جلس��ه بعدی کمیته س��احلی و فرا ساحلیهفته اول آذر ماه در ش��رکت نفت و گاز پاس
ب��ا عنوان 'مدیریت بازرس��ی در خطوط لوله و
سازههای فرا ساحلی' انجام شود
گفتنی اس��ت در ای��ن جلس��ه نمایندگانی از
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ،شرکت
بهین طرح آپادانا ،پژوهشکده علوم و تکنولوژی
زیر دریا ،نش��ریه فراس��احل انرژی ،ش��رکت
مهندس��ی و ساخت تأسیس��ات دریایی ،مرکز
همکاریهای فناری ریاست جمهوری ،شرکت
نفت و گاز پارس ،شرکت مهندسی و ساختمان
صنایع نفت ،س��تاد توس��عه فناوری و صنایع
دانش بنیان دریایی حضور داشتند.
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نمایشگاه
انعقاد تفاهم نامه نمایشگاه صنایع دریایی
ایران و نمایشگاه صنایع دریایی آلمان

آق��ای  Claus Ulrich Selbachمدی��ر گ��روه
برگزارکننده نمایش��گاه صنایع دریایی کش��ور
آلم��ان ( )SMM Hamburgگف��ت :ایجاد روابط
تجاری و مهندسی با ایران پس از تحریم ها به
نفع دو کشور است .در پی اولین حضور انجمن
مهندس��ی دریایی ای��ران و نمایش��گاه صنایع
دریایی ایرا ن ( )IRANIMEXدر نمایشگاه oEur
 porttشهر روتردام کشور هلند ،آقای �Claus Ul
 rich Selbachمدیر گروه برگزارکننده نمایشگاه
صنایع دریایی کشور آلمان ()SMM Hamburg
از غرف��ه ایران بازدید نم��ود و در پی مذاکرات
دو روزه با نماینده نمایش��گاه صنایع دریایی و
دریانوردی ایران و در راستای گسترش همکاری
های تجاری ،فنی و مهندسی ایران و آلمان در
صنایع دریایی توافق نمودند lClaus Ulrich Se .
 bachمطرح کرد ،ضمن حضور نمایشگاه SMM
 Hamburgدر نمایش��گاه صنایع دریایی ایران،
از ش��رکت های بزرگ و معتبر صنایع دریایی
آلمان دعوت شود تا از نمایشگاه صنایع دریایی
ایران بازدید به عمل آورند .این مقام مس��ئول
نمایشگاه آلمان ضمن اعالم خرسندی از انعقاد
ای��ن تفاهمنامه اف��زود :ایجاد رواب��ط تجاری
و مهندس��ی با ایران پ��س از تحریم ها به نفع
دو کش��ور اس��ت و ابراز امیدواری کرد که این
تفاهمنامه به یک تفاهم تجاری کلی منجر شود
تا زمینه س��از حضور و سرمایه گذاری شرکت
های آلمانی در ایران باشد .وی همچنین اظهار
داش��ت کریدور آب��راه جنوبی ای��ران به عنوان
خلیج فارس یک منطقه بکر و اس��تثنایی برای
صنایع دریایی خاورمیانه محسوب می شود که
همچنان برای اروپایی ها نا آشناست.
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در نخستين نشست هم انديشی کميته اطالعرسانی و خبری هفدهمين همايش و
نمايشگاه بين المللی صنايع دريايی ايران مطرح شد؛

ابعادبينالمللیهمايشگسترشیابد

نخس��تين نشست هم انديش��ی کميته اطالع
رسانی و خبری هفدهمين همايش و نمايشگاه
بين المللی صنايع دريايی ايران برگزار شد:
نخس��تين نشست هم انديش��ی کميته اطالع
رس��انی و خبری هفدهمي��ن همايش صنايع
دريايی ونمايشگاه بين المللی صنايع دريايی و
دريانوردی با مديران روابط عمومی ارگانهای
دريايی کش��ور يکشنبه  15شهريور ماه  94به
ميزبانی انجمن مهندسی دريايی ايران برگزار
ش��د .در اين نشس��ت مديران روابط عمومی
شرکت مهندس��ی و ساخت تاسيسات دريايی
ايران ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قرارگاه
سازندگی خاتم االنبياء(ص) ،موسسه ردهبندی
ايرانيان ،سازمان گس��ترش و نوسازی صنايع
ايران ،س��ازمان بنادر و دريانوردی ،پژوهشگاه
ملی اقيانوسشناس��ی و علوم جوی ،ش��رکت
نف��ت خزر ،س��ازمان ش��يالت اي��ران ،صنايع
فراس��احل (صف) ،شرکت کش��تيرانی بنياد،
شرکت کش��تيرانی جمهوری اسالمی ايران و
ش��رکت ملی نفتکش ايران حضور داش��تند و
در خصوص روند اطالع رسانی و اقدامات ستاد
خبری همايش صناي��ع دريايی بحث و تبادل
نظر کردند.
دکتر عباس نوبختی ،دبير هفدهمين همايش
صنايع دريايی در ابتدای اين جلس��ه با تبيين
وظايف کميتههای تخصصی همايش ،همکاری
اعضای حقوقی انجمن مهندسی دريايی را در
اطالع رس��انی هرچه بهتر اين همايش ،بسيار
اثر بخش ارزيابی ک��رد و گفت :اعتبار انجمن
مهندسی دريايی به اعضای آن است .از اين رو،
همکاری و همياری اعضا با کميته اطالع رسانی

و خبری در پر رنگ کردن اهداف اين همايش
ضروری به نظر می رسد.
وی اف��زود :بايد تالش کرد ب��ا برگزاری اين
همايش چالشها و مشکالتی که موجب عدم
توس��عه يافتگی صنايع دريايی کش��ور شده
است مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای رفع
موانع موجود بررس��ی و ارائه شود .همچنين
در اين همايش س��عی ب��ر آن خواهد بود تا
بندهای دريايی برنامه ششم توسعه پر رنگتر
ديده شود.
نوبختی ادامه داد :امسال ،به همت اعضای ستاد
اجرايی همايش و نمايشگاه صنايع دريايی تالش
ش��ده است تا ابعاد بين المللی همايش ،نسبت
به سالهای گذش��ته گسترش يابد؛ به ويژه در
ش��رايط جديد سياسی کشور ،فرصت مناسبی
اس��ت تا بت��وان بس��ترهای الزم ب��رای حضور
ش��رکتهای خارجی را فراهم کرد .وی با بيان
اينکه انجمن مهندس��ی دريايی تريبون جامعه
دريايی کشور محسوب می شود ،گفت :آرزوهای
فعاالن اين صنع��ت بايد با همکاری و همياری
يکديگر در سالهای آينده محقق شود.
در اي��ن نشس��ت همچني��ن مهن��دس اکبر
فالحتیآذر دبير کميت��ه اجرايی ،دکتر بهاره
کامران زاد دبير علم��ی ،دکتر فاطمه حاجی
ولی دبير کارگاههای آموزشی ،مسئول کميته
اطالع رس��انی و خب��ری هفدهمين همايش
صنايع دريايی و آق��ای مجيد ايزدخواه مدير
اجرايی نمايشگاه بين المللی صنايع دريايی و
دريانوردی حضور داش��تند و به ارائه برنامهها
و فعاليته��ای خ��ود در جري��ان هماي��ش
پرداختند.

Marine Engineering
دبیر کمیته علمی هفدهمین همایش صنایع دریایی تاکید کرد:

نقش موثر مقاالت همایش در ارتباط میان
حوزههای پژوهش و صنعت

دبی�ر کمیت�ه علم�ی
هفدهمین همایش بین
المللی صنای�ع دریایی
گف�ت :در مجم�وع ت�ا
پای�ان مهل�ت ارس�ال
مق�االت 426 ،مقاله در
س�ایت همای�ش بارگذاری ش�د .دکتر بهاره
کامرانزاد اعالم کرد :بیشترین مقاله مربوط
ب�ه مح�ور هیدرودینامیک کش�تی ب�وده و
محوره�ای حم�ل و نقل دریایی ،س�ازههای
دریای�ی ،کارب�رد فناوریهای ن�و در صنایع
دریایی ،سازه کشتی و هیدرودینامیک دریا
در جایگاههای بعدی از لحاظ میزان دریافت
مقاله قرار دارند.
ادامه این گفتگو را در ذیل میخوانید:

هستند ،مقاالت تایید شده که از سطح علمی
خوبی برخوردار باشند ،میتوانند نقش موثری
را در ایج��اد ارتب��اط بهتر می��ان حوزههای
پژوهش و صنعت ایفا نمایند.

داوری مق�االت ب�ه چه نح�وی صورت می
پذیرد و چه تعداد از اساتید و کارشناسان در
این امر شما را یاری کرده اند؟

ب��رای افزای��ش س��طح کیف��ی مق��االت در
هفدهمین همایش صنایع دریایی ،ابتدا تمامی
مقاالت دریافت شده توسط متخصص مربوطه
از لح��اظ فن��ی و هماهنگی ب��ا آیین نگارش
مقاالت همایش بررس��ی ش��دند که این امر
کمک ش��ایانی به بهبود سطح کیفی مقاالت
و یکس��ان بودن قالب آنها پیش از ارس��ال
برای داوران نموده است .تمامی مقاالت پس

تا کنون چه تعداد مقاله به دبیرخانه ارسال
گردیده اس�ت و کدام قس�مت از محورهای
اعالم شده ،پررنگتر می باشد؟

تاکنون و طی مدت سه ماه تعداد  426مقاله
به دبیرخانه همایش ارس��ال شده است که از
بین موضوعات اعالم ش��ده ،بیش��ترین مقاله
مربوط به محور هیدرودینامیک کش��تی بوده
و محورهای حمل و نقل دریایی ،س��ازههای
دریای��ی ،کارب��رد فناوریهای ن��و در صنایع
دریایی ،سازه کش��تی و هیدرودینامیک دریا
در جایگاهه��ای بعدی از لحاظ میزان دریافت
مقاله قرار دارند.

ب�ه نظر ش�ما این مق�االت تا چ�ه حدودی
کاربردی بوده و می تواند پاس�خگوی بخشی
از نیازمندیها در حوزه دریا باشد؟

ح��دود نیم��ی از مق��االت دریافت ش��ده در
ای��ن همایش از دیدگاه موضوع��ی ،کاربردی
میباشند و نتایج منتشر شده در این مقاالت،
به شرط دارا بودن کیفیت مناسب و اطالعات
کافی و تایید توس��ط اساتید و صاحب نظران
مربوط��ه میتوانن��د پاس��خگوی بخش��ی از
نیازمندیها در حوزه صنایع دریایی باش��ند.
ب��ا توجه به محورهای همای��ش که عموماً به
صورت مس��تقیم با صنایع دریایی در ارتباط

از گذران��دن مرحله اول و تایید کیفیت آنها،
ب��رای داوران ب��ا تخصص مرب��وط به موضوع
مقاله ارس��ال ش��دند و پس از تکمیل داوری
هر مقاله حداقل توسط سه داور ،مقاالت برای
س��رداوران که عموماً از اعضای کمیته علمی
هفدهمین همایش صنایع دریایی میباشند،
ارسال می ش��ود .پس از رای سرداور با توجه
به رای داوران و همچنین نظر خود س��رداور
در خص��وص مقاله ،مبنی ب��ر پذیرش یا عدم
پذیرش آن و همچنین نوع پذیرش (به صورت
ارائه شفاهی یا پوستر) ،مقاالت مجددا ً توسط
دبیر علمی بررسی نهایی خواهند شد و نتیجه
نهای��ی به اطالع نویس��ندگان محترم خواهد
رسید.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که تاکنون تع��داد 116
داور ب��ا هفدهمی��ن همایش صنای��ع دریایی
همکاری داشتهاند که اکثریت قریب به اتفاق
آنان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مابقی،
متخصصان فعال در حوزه صنعت میباشند.

نمایشگاه
انجمن مهندسی دریایی ایران در نمایشگاه
صنایع دریایی هلند Europort

انجمن مهندسی دریایی ایران با حمایت ستاد
توسعه دانش بنیان دریایی معاونت علمی ریاست
جمه��وری اقدام به برپای��ی پاویون اختصاصی
دریایی کش��ورمان کرده اس��ت ،تا ضمن ارائه
دستاوردهای صنایع دریایی ایران در این حوزه
استراتژیک زمینه ساز حضور شرکتها و سرمایه
گذاریه��ای خارجی در هفدهمین نمایش��گاه
صنایع دریایی و دریانوردی ایران را فراهم کند.
س��ی و هفتمین نمایش��گاه صنایع دریایی و
دریان��وردی( )Europortدر تاری��خ  12الی
 15آبان ماه 1394و در ش��هر روتردام برگزار
شد .این نمایش��گاه در این دوره میزبان بیش
از  1100ش��رکت از  45کشور از سراسر دنیا
است ،که به لحاظ کیفیت ،برگزاری ،مشارکت
کنن��ده و بازدی��د کننده جزء نمایش��گاههای
مطرح دنیا می باشد.
در ط��ی دو روز گذش��ته در نمایش��گاه صنایع
دریایی و دریانوردی هلند بسیاری از مشارکت
کنندههای این نمایش��گاه ضمن بازدید از غرفه
انجمن مهندسی دریایی ایران ،آمادگی خود را
نس��بت به بازدید از نمایشگاه صنایع دریایی و
دریانوردی ایران اعالم نمودند.
نمایشگاه  Europortهلند ،در زمينه هاي مختلف
صنايع درياي��ي و دريان��وردي از جمله صنایع
س��احلی و فراساحلی ،نفت و گاز و پتروشیمی،
بن��ادر و دریانوردی ،س��اخت و تعمیر ،صنايع
درياي��ی و دفاعی ،س��اخت و تامین تجهیزات
دریایی ،خدمات بندری ،مش��اوره و مهندسی،
آموزش و تحقیقات ،اقتصاد دریایی ،حمل ونقل
دریایی ،فیزی��ک دریایی و اقیانوس شناس��ی،
حفاظت از محیط زیست دریایی ،شیالت ،صید
و آبزی پروری و امور سیاحتی و گردشگری برپا
خواهد شد.
در ای��ن خص��وص مس��ئول غرف��ه انجمن در
نمایش��گاه فوق الذکر اعالم کرد  :تمامی ارگان
ها ،سازمانها و شرکتهای فعال صنایع دریایی
کشور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی و دریانوردی کیش میزبان ش��رکتها و
بازدیدکنندگان خارجی در شرایط پسا تحریم
خواهند بود.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و
دریانوردی در تاریخ  1الی  4دیماه س��ال جاری
در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
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نمایشگاه
استقبال کم نظیر از هفدهمین نمایشگاه
بینالمللیصنایعدریاییایران

دبیر هفدهمین نمایش��گاه
بینالملل��ی صنای��ع دریایی
ای��ران  IRAN IMEXاز
استقبال کم نظیر شرکتها
برای حضور در نمایشگاه خبر
داد .پیمان مس��عودزاده افزود تاکنون از  6کشور
آسیایی و اروپایی درخواست اجاره غرفه و شرکت
در نمایشگاه داشتهایم و مجموع شرکتهای ثبت
نام نموده بیش از  75ش��رکت میباشد .ایشان
افزود بیش از  %80فضای سال گذشته تاکنون
رزرو شده که نسبت به مدت زمان باقیمانده به
نمایشگاه در مقایسه با سال گذشته آمار بسیار
خوبی اس��ت .مس��عودزاده از کلیه شرکتهایی
که قصد حضور در نمایش��گاه را دارند خواست
طی مراحل ثبت ن��ام را به ماه و هفتههای آخر
موکول نکرده و هر چه س��ریعتر غرفه مورد نظر
خود را رزرو و نهایی نمایند .چرا که با روند فعلی
احتمال تکمیل ظرفیت زود هنگام غرفهها دور از
ذهن نیست .دبیر نمایشگاه هفدهم خاطر نشان
کرد ،در صورت وجود اسپانس��ر ،امکان مذاکره
ب��رای انجام تبلیغات در نمایش��گاه از طریق راه
اندازی رادیو نمایش��گاه ،توزیع بروش��ور و نصب
بیلبورده��ای محیطی و  ...وج��ود دارد .الزم به
ذکر است هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
دریایی در تاریخهای یکم الی چهارم دیماه در
جزیره کیش برگزار میشود.
اطالعیه کمیته علمی همایش صنایع دریایی
در خصوص کارگاههای آموزشی

با توجه به اس��تقبال اعضای محترم حقیقی
و حقوقی انجمن مهندس��ی دریا از فراخوان
ش��رکت در کارگاههای آموزش��ی هفدهمین
همایش صنایع دریایی و دریافت تعداد زیادی
فرم پیش��نهاد کارگاه توس��ط دفتر همایش،
اس��امی کارگاههای منتخب تا پایان آبان ماه
در وبسایت همایش قرار خواهد گرفت و جهت
انج��ام هماهنگیهای الزم با برگزار کنندگان
محترم کارگاه تماس گرفته خواهد شد .عالقه
مندان می توانند اطالعات مربوط به کارگاهها
را در وبس��ایت همای��ش ،برنامههای جنبی،
کارگاههای آموزشی مش��اهده نمایند .برنامه
زمانبن��دی ارائه نیز در زم��ان مقرر در همین
بخش ارائه خواهد شد.
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دردومينجلسهستاداجرايیهمايشونمايشگاهدريايیودريانوردیايرانعنوانشد

برنامه ششم توسعه؛ اولویت ميزگرد اول

دومي��ن جلس��ه س��تاد اجراي��ی هفدهمين
همايش صنايع دريايی ايران و نمايشگاه بين
المللی دريايی و دريانوردی ايران در ش��رکت
نف��ت و گاز پارس با حضور بي��ش از  40نفر
از نمايندگان شرکتها ،وزارتخانه ها ،ارگانها و
سازمانهای دريايی کشور ،برگزار شد.
مهندس پيمان مس��عودزاده دبير نمايش��گاه
بينالملل��ی دريايی و دريانوردی ايران در اين
جلس��ه گزارش��ی از فعاليتهای صورت گرفته
ارائ��ه دادن��د .ايش��ان در ادام��ه اضافه کردن
س��ايت نمايش��گاه  iranimex.irآم��اده ارائ��ه
هرگونه خدمات می باشد .مشارکت کنندگان
محترم می توانند از طريق س��ايت ثبت نام و
پيگيریه��ای الزم را انج��ام دهند .همچنين
در خصوص امکان درج غرفه مجازی توس��ط
شرکتها در س��ايت نمايشگاه توضيحاتی ارائه
کردند( .توضيحات بيش��تر در خصوص غرفه
مجازی در سايت نمايشگاه موجود می باشد)
دکتر نوبختی دبير هفدهمين همايش صنايع
دريايی ايران ضمن ارائه گ��زارش از اقدامات
ص��ورت گرفت��ه در دبيرخانه هماي��ش ابراز
اميدواری کردند ،با توجه به امکانات مناس��ب
جزيره کيش در خص��وص برگزاری همايش
و نمايش��گاه ،ش��اهد حضور پر رنگ شرکتها،
موسسات ،ارگانها و سازمانهای دريايی کشور
ب��وده تا انش��االه با همکاری هم��ه همايش و
نمايشگاه پرباری داشته باشيم.
ايشان در ادامه در خصوص برگزيدگان دريايی
و ميزگردهای تخصصی گزارشی ارائه نموده و
پيشنهاد کردن ميزگرد اول با موضوع 'برنامه
ششم توسعه و بندهای دريايی'  ،مورد بررسی
قرار گيرد.
در ادامه خانم کامران زاد دبير علمی هفدهمين
همايش صنايع دريايی ايران نيز گزارش��ی از

نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی در همايش
و همچنين س��ايت همايش  ،miciran.irارائه
نمودند .ايش��ان اعالم داشتند سايت همايش
آماده دريافت مقاالت بوده و ش��رايط و نحوه
ارس��ال در آن کامال مش��خص و توضيح داده
شده است ،ضمنا دريافت مقاالت طبق برنامه
زمانبندی انجام میگردد.
در ادامه تم��ام حاضرين ضمن معرفی ،نقطه
نظرات و پيش��نهادات خود را اعالم نمودند تا
مورد بررسی قرار گيرد.
حاضرين :ش��رکت نف��ت و گاز پارس ،وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،مرک��ز همکاری
فن��اوری رياس��ت جمهوری ،دانش��گاه علوم
و فن��ون درياي��ی اي��ران ،س��ازمان بن��ادر و
دريانوردی ،س��تاد توس��عه فناوری و صنايع
دان��ش بنيان دريايی ،س��ازمان هواشناس��ی
کشور ،دانشگاه صنعت نفت ،سازمان شيالت
اي��ران ،اتحادي��ه مالکان کش��تی ،ش��رکت
پايانه ه��ای نفتی ،س��ازمان ملی اس��تاندارد،
ندس��ا ،پژوهش��گاه ملی اقيانوس شناس��ی،
پژوهشگاه استاندارد ،انجمن صنفی کارگری
دريانوردان تجاری ،انجمن صنفی سازندگان
شناور ،تجهيزات و س��ازه های دريايی ايران،
ش��ورايعالی صناي��ع دريايی کش��ور ،انجمن
عل��وم و فن��ون دريايی ايران ،ش��رکت گلف
اجنس��ی ايران ،ش��رکت ملی نفتکش ايران،
قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا ،سازمان نقشه
برداری ايران ،شرکت کشتيرانی ج.ا.ا ،شرکت
کش��تی س��ازی اروندان ،انجمن مهندس��ی
دريايی ايران ،شرکت مهندسی نفت ،شرکت
صنايع فراس��احل (صف) ،شرکت مهندسی و
ساخت تاسيس��ات دريايی ،هلدينگ تجاری
دريابندر ناب کيش ،شرکت صا ايران ،انجمن
کشتيرانی ،شرکت نفت و گاز پارس.

Marine Engineering
دبیر هفدهمین همایش صنایع دریایی تاکید کرد:

همایش و نمایشگاه صنایع دریایی
یک واقعه ملی است

دبیر هفدهمین همای��ش صنایع دریایی در
نخس��تین نشس��ت خبری همایش هفدهم
با ذک��ر این مطلب که همایش و نمایش��گاه
صنای��ع دریایی یک واقعه ملی اس��ت اذعان
داشت« :همایش صنایع دریایی از حالت ملی
به سمت بین المللی شدن پیش میرود.
دکتر عباس نوبختی در ادامه افزود  :هرچند
ممکن است تعداد شرکت کنندگان خارجی
کم باشد اما با اجرای برنامه ی اقدام مشترک
(برجام) ،این همایش در س��الهای آینده به
ی��ک رویداد کامال اینترنش��نال (بینالمللی)
تبدیل خواهد شد».
دکتر عباس نوبختی در همین راس��تا گفت:
ای��ن همایش و نمایش��گاه از تاریخ یکم تا ۴
دی در کیش با حضور  ۸۰ش��رکت داخلی و
 ۱۰شرکت خارجی برگزار میشود.
نوبختی با اش��اره به این که این همایش در
صنعت دریا یک واقعه منحصر به فرد اس��ت
اف��زود :تفاهم نام��های کلی بی��ن انجمن و
س��ازمان بنادر به امضا رسیده که در پی آن
از سال گذشته نمایش��گاه ها و همایش های
صنایع دریایی ادغام ش��دهاند و مس��ئولیت
برگ��زاری آن ها با انجمن مهندس��ی دریایی
ایران می باشد.
وی با بیان این مطلب که همایش و نمایشگاه

صنایع دریایی مهمترین نمایش��گاه و رویداد
برگ��زار ش��ده در کی��ش اس��ت گف��ت« :با
هماهنگیهایی که چند ماه قبل با مسئولین
لش��کری و کش��وری صورت گرفته است ،به
احتمال زیاد شاهد حضور معاون اول رئیس
جمهور ،چند وزیر و فرماندهان ارتش و سپاه
در همایش باشیم».
عضو هیئت مدیره انجمن مهندس��ی دریایی
در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود ضمن
اعالم این که قراردادهای الزم برای س��الن،
خدمات رفاهی و  ...منعقد ش��ده گفت« :به
م��وازات همایش و نمایش��گاه برنامههایی از
قبی��ل بازدید ،گردش ه��ای دریایی ،انتخاب
برترین ها در حوزه های صنایع ،ش��رکت ها،
دانشجویی ،اساتید ،مقاله و  ...خواهیم داشت
که اطالع��ات آن به زودی از طریق س��ایت
 www.miciran.irب��ه اط�لاع عم��وم خواهد
رسید.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال خبرن��گار مارین
نی��وز در خص��وص برنامه شش��م توس��عه و
همای��ش صنای��ع دریای��ی گف��ت« :مبنای
کار همای��ش توجه بر قس��مت های دریایی
برنامه شش��م اس��ت و در همی��ن خصوص
ش��عار همایش را «دریا محور توسعه است»
انتخاب کردیم.

نمایشگاه
استقبال خارجیها از همکاری و مشارکت با
ایرانیها در نمایشگاه  Europortهلند

در پی حضور انجمن مهندس��ی دریایی ایران در
نمایش��گاه ( )Europortهلند ،کش��ورهای بسیار
زیادی از غرفه انجمن بازدید کرده و نحوه برقرای
ارتباط و س��رمایه گذاری در بخشهای مختلف
صنایع دریایی و صنایع فراساحلی پیش بردند.
انجمن مهندس��ی دریایی ایران به عنوان نماینده
صنایع دریایی ایران برای اولین بار در نمایش��گاه
صنای��ع دریایی هلن��د ( )Europortحضور یافته و
موجب گردید تا ش��رکت ها و فعاالن این صنعت
در کشورهای دیگر ،توان علمی ،فنی و مهندسی
و همچنی��ن جدیت جمهوری اس�لامی ایران را
در گس��ترش روابط تجاری و به اشتراک گذاری
دستاوردها و تکنولوژیهای صنایع دریایی ایران با
دیگر کشورها را بیش از پیش مالحظه و مشاهده
نمایند .در پی این حضور بازدیدکنندگان بس��یار

زیادی از کشورهای ترکیه ،قزاقستان ،چین ،کویت،
کره ،امارات ،ژاپن ،کانادا ،روسیه ،آلمان ،لهستان،
امریکا ،اسپانیا ،هلند ،فرانسه ،پرتقال ،یونان و ایتالیا
از غرف��ه ایران بازدید نمودند و با نمایندگان ایران
مذاکرات��ی را در جهت چگونگ��ی حضور و نحوه
برقرای ارتباط و س��رمایه گ��ذاری در بخشهای
مختلف صنایع دریایی و صنایع فراساحلی پیش
بردند .امید است که در راستای این اقدام جمهوری
اس�لامی ایران و عقد تفاه��م نامههایی پیرامون
حضور صنایع دریایی کشورهای هلند و آلمان در
هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی ایران ،گامهای
موثرت��ری در بهبود روابط تجاری و همکاریهای
بین المللی در حوزه دریایی براشته شود.
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اخبار انجمن
برگزاری جلسه کمیته دانشجویی انجمن
مهندسی دریایی ایران

جلسه کمیته دانشجویی
انجمن مهندسی دریایی
ای��ران با حض��ور اعضاء
کمیته ،در محل مؤسسه
ردهبندی ایرانیان برگزار
گردید.
در ای��ن جلس��ه ک��ه با
حض��ور دانش��جویان
دانش��گاه های کش��ور و نماین��دگان انجمن
مهندس��ی دریایی ایران ،موسسه رده بندی
ایرانیان ،پژوهش��گاه ملی اقیانوسی شناسی،
گروه مهندس��ی س��روش اندیش��ه پارسیا،
س��ازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا
و ستاد توس��عه صنایع دانش بنیان دریایی
برگزار گردید در خصوص تصمیم گیری در
خصوص فعالیت کارگروه ها ،به روزرس��انی
بانک اطالعات دانش��جویان دریایی کش��ور،
پیش��نهادات اعضا ب��رای قطعنامه همایش
هفدهم و نحوه ثبت نام و حضور دانشجویان
در هفدهمین همایش صنایع دریایی اعضای
کمیت��ه نقطه نظرات و پیش��نهادات خود را
بشرح ذیل اعالم داشتند:
موارد مطرح شده در جلسه:

• نح��وه حضور و ثب��ت نام دانش��جویان در
هفدهمین همایش صنایع دریایی
• پیشنهاد مساعدت مالی از برخی مؤسسات
و ش��رکتها برای پوشش بخشی از هزینههای
دانشجویان برای همایش
• هم��کاری س��ازمان تحقیق��ات نداج��ا ب��ا
دانشجویان در موضوع تحقیقات صنعت
• معرفی دانشجویان به نیروی دریایی ارتش
ج.ا.ا در خصوص بحث خدمت سربازی
• کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی در
سازمان خودکفایی نداجا
• آمادگی و حمایت س��تاد توس��عه فناوری و
صنایع دان��ش بنیان دریایی ب��ه دو صورت،
هزین��ه پرداخ��ت جوایز و حمای��ت از بحث
تبلیغات و اطالع رسانی از مسابقات دریایی
• نح��وه فعالیت مج��دد کارگروههای کمیته
دانشجویی
• انتقال تجربیات متخصصان و کارشناس��ان
فعال در صنعت برای دانشجویان
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درخواست کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی
ایران از شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

اخ��ذ برنامههای آتی توس��عه ناوگان ش��رکت
کش��تیرانی ج.ا.ا ب��ه منظور اس��تفاده بهینه از
ظرفیتها و امکانات داخل و هماهنگی برنامههای
توسعه ای صنعت و امکانات کشتی سازیهای
کش��ور توس��ط کمیته کشتی س��ازی انجمن
مهندسی دریایی ایران.
نامه به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای دکتر سعیدی
مدیرعامل محترم شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران
باسالم
احترام��اً پیرو اظهار نظ��رات اخیر حضرتعالی و
دیگر مس��ئولین محترم آن شرکت درخصوص
برنامههای توسعه ناوگان ،به استحضار می رساند

که برنامههای مش��ابهی
در بعد توس��عه صنعت و
امکانات کش��تی س��ازی
کش��ور در حال اجرا می
باش��د .لذا خواهش��مند
اس��ت در جهت استفاده
بهینه از امکانات داخل و هماهنگی برنامههای
آتی ،دس��تور فرمائید نس��خه ای از برنامههای
آتی و توس��عه ناوگان شرکت در اختیار انجمن
قرار گیرد .پیشاپیش از توجه جنابعالی کمال
تشکر دارد.
پیمانمسعودزاده
عضو هیات مدیره و رئیس کمیته کشتی سازی
انجمن مهندسی دریایی ایران

بزرگداشت روز دریـانوردی

هفتم مهرماه مراس��می جهت بزرگداشت روز
دریان��وردی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برگ��زار گردی��د .در این مراس��م از هفته ملی
دریانوردی که روز هفتم مهرماه از سوی سازمان
بنادر و دریانوردی به ن��ام "دریانوردی ،صنایع
فراساحل و مهندسی دریایی" مشخص گردیده
بود توسط انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار
گردید.
در ابتدا این جلسه دکتر سعید مظاهری عضو
هیات مدیره و رییس کمیته مهندسی ساحلی
و فراساحلی انجمن ضمن خیر مقدم برنامههای
این روز را معرفی نمودند.
در این جلس��ه دستاوردهای "صنایع فراساحل
کشور" توس��ط آقای مهندس سرشتی رییس
برنامه ریزی و هماهنگی عملیات دریایی شرکت
نفت فالت قاره" ،تش��ریح پروژههای دکلهای
حفاری دریایی" توسط مهندس حق پناهان از

شرکت توسعه سازههای دریایی" ،پیش نویس
نقشه راه فناوریهای دریایی کشور" توسط آقای
مهندس اکبر محمدی از ستاد توسعه فناوری
و صنایع دانش بنیان دریایی" ،گزارش وضعیت
کشتی سازی کشور" توسط مهندس سماواتیان
از ش��رکت دریابن��در ناب کیش و "مقایس��ه
وضعیت صنایع دریایی با دیگر کشورها" توسط
آقای مهندس آقایی ارائه و به پرسش و پاسخ در
خصوص برنامهها پرداخته شد.
در پایان این مراسم کتاب "ایران کشور دریایی"
که توسط ستاد توسعه فنآوری و صنایع دانش
بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری تهیه و چ��اپ گردیده با حضور دبیر
این ستاد دکتر محمد سعید سیف ،دکترسعید
مظاهری و مهندس عبدالحسین خدری ،توسط
آق��ای مهندس مرتضی بن��ی جمالی رونمایی
گردید.

جشنوارهدانشآموزی

مشارکت و بازدید بیش از
هزاران دانش آموز در نخستین
جشنواره دانش آموزی دریا

بیش از هزاران دانش آموز با حضور در باغ موزه دفاع مقدس ،در روزهای  21و  22مهر ماه ،در جشنواره
دانش آموزی دریا شرکت کردند .برگزاری مسابقه شناور های کنترل از راه دور ،کارگاه های آموزشی،
جلس�ات شعر خوانی دریایی ،نقاش�ی دانش آموزی ،پخش کلیپ و فیلم دریایی ،جلسات پرسش و پاسخ
دانش آموزان با دریانوردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی و  ...از جمله برنامههای برگزار شده
در طی دو روز جشنواره بود.
عالوه بر این ،با همت ستاد توسعه دریایی و نهادهای همکار بیش از  4000اثر از ابتدای فراخوان آثار تا
 10ش�هریور ماه به دبیرخانه جش�نواره ارسال ،که طی چهار مرحله داوری تخصصی با استفاده از داوران
بخش هنری ،ادبی ،شعر و عکاسی ،با نظر اعضای دبیرخانه جشنواره  110نفر از افراد برگزیده در رشتههای
داستان و شعر ،مقاله پژوهشی ،ساخت ماکت ،نقاشی ،عکاسی،کاریکاتور ،پویا نمایی و ...انتخاب شدند.

اخبارجشنواره
امیر دریادار سیاری :آمادهایم برای ارتقای
فرهنگ دریایی میزبان تمام اقشار آموزشی و
پرورشیباشیم

فرمانده دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در
نخستین جشنواره دانش آموزی دریایی گفت:
آم��اده ایم برای ارتقای فرهنگ دریایی میزبان
تمام اقشار آموزشی و پرورشی باشیم.
امیر دریادار دکتر سیاری ضمن تشکر از نهادها
و دستاندر کاران برگزار کننده جشنواره دانش
آم��وزی دریا اعالم کرد :ما ب��ه دلیل ماموریت
حفاظت از دریاهای کش��ور در شمال ،جنوب
و دریاه��ای آزاد و در راس��تای ارتقای فرهنگ
دریای��ی و به امید بهره ب��رداری حد اکثری در
آینده آمادهایم تا میزبان تمام اقش��ار آموزشی
و پرورش��ی در تمام مقاطع باشیم تا بتوانند از
صنایع دریایی و دفاعی بازدید کنند.

وی گفت :اگر در اجرای این تدبیر بزرگ بتوانیم
گامبرداریمقطعاجوانانآیندهسازکشورفرهنگ
دریایی را بهتر از آنچه که تا امروز بوده است فرا
خواهند گرفت و در راستای پیشرفت کشور گام
بر خواهند داش��ت .امیر دریادار دکتر س��یاری
افزود :دریا یک فرصت ملی برای کشورها است
و توسعه این فرصت در گرو همت آیندهسازان
کشور است که این آیندهسازان از مقطع آموزش
دبس��تان آغاز و به دانشآموختگان دانشگاهها
ختم میشود .بنابراین آیندهسازان کشور باید با
فرهنگ دریایی آشنا شوند که برگزاری جشنواره
دانشآموزی دریا یکی از این کارها اس��ت و از
اقدامات خالقانه در کش��ور محسوب می شود.
س��یاری با بیان اینکه ماموریت نیروی دریایی
کشور حفاظت و پاس��داری از مرزهای دریایی
شمال و جنوب کشور است ابراز کرد :همچنین
حفاظت از آبهای آزاد نیز از ماموریتهای ما
به شمار میرود .بر همین اساس نیروی دریایی
جمهوری اس�لامی ایران آماده است در جهت
ارتقاء فرهنگ دریایی در میان جوانان همراهی
کند .ما میتوانیم میزبان همه اقشار آموزشی و
پژوهشی کشور در این زمینه باشیم تا شرایطی
فراهم کنیم که عالقمندان با بخشهای مختلف
دریایی بیشتر آشنا شوند.
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تدوین و برنامهریزی در راستای پیشرفت دریا

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
دریایی معاون��ت علمی در مراس��م افتتاحیه
نخستین جشنواره دانش آموزیدریا گفت :با
بومی سازی و تقویت شرکتهای دانش بنیان
دریایی در نظر داریم نیازهای کشور را در حوزه
دریا را فراهم کنیم .محمد س��عید سیف دبیر
نخستین جشنواره دانش آموزی دریا با اشاره به
اهمیت حضور شرکتهای فعال در حوزه دریا
گفت :ش��رکتهای دانش بنیان انواع و اقسام
نیازه��ای الکترونیک مواج رن��گ و تجهیزات
الکترونی��ک را فراهم میکنند و با توجه به نیاز
موجود درکشور ستاد توسعه فناوری و صنایع

دانش بنیان دریایی به تدوین و برنامهریزی در
راستای پیشرفت در مسیر دریا کرده است.
دکتر محمد س��عید س��یف با اع�لام این که
نخس��تین جشنواره دانش آموزی دریا از پاییز
سال گذشته با س��ازمانهای مرتبط در حال
برنامه ریزی بوده اس��ت ،گف��ت 5000 :اثر از
دانش آموزان از سراس��ر کش��ور دریافت شده
اس��ت .عالوه بر این  30تی��م دانش آموزی با
همکاری پژوهش س��راهای ته��ران در بخش
ش��ناورهای کنترل از راه دور شرکت کرده اند
که به گفته وی از بخشهای مهم و جذاب این
دور از جشنواره دانش آموزی دریا است.
دبیر س��تاد توس��عه فناوریهای دانش بنیان
دریای��ی ،معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت
جمهوری اظهار امیدواری ک��رد :که در آینده
این فعالیتهای دانش آموزی بصورت هدفمند
تر ادامه پیدا کند و به س��مت توسعه فناوری
و تجاری س��ازی پیش برود .دکتر س��یف در
بخش دیگری از س��خنان خود ضمن تشکر از
حمایته��ای وزارت آموزش و پرورش ،انجمن
مهندسی دریایی ،شرکت ملی نفتکش ،شرکت
نف��ت و گاز پ��ارس و نی��روی دریای��ی ارتش
جمهوری اسالمی ایران اظهار امیدواری کرد که
این جشنواره موجب شود دانش آموزان عالقه
مند با دیدی باز به حوزه دانش��گاهی دریا وارد
ش��وند و بعدها در حوزه کاری نقشی فعال در
توسعه کشور داشته باشند.

دکتر ستاری :دریـا منبع ثـروت است

ما در ط��ول تاریخ از دریا فرار کرده ایم و دریا
را س��د راه دیدهایم اما دریا منبع ثروت اس��ت
و با نگ��اه علمی به دری��ا و برگزاری اینچنین
جش��نوارههایی دید ما را نسبت به دریا عوض
خواهد شد.

معاون علمی و فن آوری دفتر ریاست جمهوری
در شروعی گ��رم و صمیم��ی از دانش آموزان
پرسید :پاسخ شما به موضوع انشای قدیمی علم
بهتر است یا ثروت چیست؟ که با پاسخ یکصدای
ثروت از جانب دانش آموزان روبرو شد .س��پس
گفت :نیروی انسانی مهمترین ثروت هر کشور
است شما آینده کشور و ثروت اصلی کشورید.
وی در ادام��ه با ذکر این مطل��ب که اتفاقات
جدید در حوزه علم وتکنولوژی ،دیدگاه انسان
را نسبت به ثروت تغییر داده است و امروز طال
و نفت ثروت اصلی محس��وب نمی شود بلکه
فکر انس��انی مبدا ثروت است ،از دانش آموزان
خواست :از همین اآلن به فکر تولید ثروت از فکر
خود باشید کما این که بزرگترین شرکتهای
جهانی از کالج راه خود را آغاز کردهاند.

Marine Engineering

نخستین جشنواره دانش آموزی دریا با رویکرد
آموزش و پرورش به ارتقا کیفیت در بحث یادگیری

مع��اون وزیر آموزش و پرورش در نخس��تین
جشنواره دانش آموزی دریا رویکرد این وزارت
خانه را در دوره ی ریاست جمهوری اخیر ارتقا
کیفیت یادگیری اعالم کرد.
دکتر علی زرافش��ان در ابتدا ب��ا اعالم این که
در راستای ارتقا کیفیت یکی از جهت گیریها
پژوهش محور کردن فعالیتهای دانش آموزی
اس��ت ،گفت :اقدامات انجام شده در این راستا
اضافه شدن واحد درسی تحقیق و پژوهش در
کالس شش��م ابتدایی و دوره اول متوسطه و
برگ��زاری جش��نوارهها در حوزههای مختلف
است .وی با ذکر این مطلب که وزارت آموزش
و پرورش در راستای کشف استعدادهای دانش
آم��وزی و حمایت از دانش آموزان پژوهش گر
جش��نوارههای مختلفی را در مقاطع مختلف
برگزار می کند گفت :از جشنوارههای قدیمی
میتوان به جش��نواره جابربن حی��ان در دوره

ابتدایی ،جش��نواره نوجوان خوارزمی در دوره
اول متوسطه و جش��نواره جوان خوارزمی در
دوره دوم متوسطه اشاره کرد.
دکتر زرافش��ان در ادامه ب��ا ذکر این که برای
فراهم کردن ساختاری جهت پژوهش دانش
آم��وزان پارکه��ای عل��م و ف��ن آوری با نام
پژوهش س��راهای دانشآموزی تاسیس شده
ان��د گفت :در حال حاضر  494پژوهش س��را
در ک��ل کش��ور راه اندازی شده ان��د که این
تع��داد شام��ل  70درصد مناط��ق آموزش و
پرورش کش��ور را دربر می گی��رد .وی با ذکر
این مطلب که در پژوهش سراها بایستی انواع
فعالیت علمی صورت گیرد گفت :از اقداماتی
که به همین جهت در پژوهش سراها صورت
میگیرد ،برگزاری جش��نوارهها و المپیادهای
موضوعی است.
زرافش��ان از جش��نوارههای با سابقه پژوهش
سراها جش��نواره نانو را نام برد که امسال هم
هفتمین دوره آن برگزار شد و هم شش��مین
المپیاد آن با حضور  27هزار و  500دانش آموز
از سراسر کشور برگزار شد .وی از جشنوارههای
جدید از جش��نواره دریا ،جشنواره هوا و فضا و
جشنواره سلولهای بنیادین نام برد.

باید زنجیره علم تا عمل را تکمیل کنیم
دبیر نخستین جشنواره دانش آموزی دریا در
مراسم اختتامیه جشنواره گفت :باید زنجیره
علم تا عمل را تکمیل کنیم .به دکتر محمد
سعید سیف دبیر نخس��تین جشنواره دانش
آم��وزی دریا با ذکر این مطل��ب که زنجیره
تبدیل علم به ثروت شامل حلقه های متعددی
است گفت :مهمترین حلقه این زنجیره آشنا
کردن دانش آموزان با حوزه دریا اس��ت .وی
در ادامه گفت :آشنا کردن نسل آینده با دریا
یک ضرورت اس��ت زی��را  90درصد حمل و
نقل ایران 30 ،درصد
نف��ت و گاز ای��ران،
بخش��ی از مس��ائل
نظام��ی و دفاع��ی
مملک��ت ،قس��مت
مهم��ی از رویک��رد
گردشگری و تفریحی
ایران و شیالت کشور

در حوزه دریا است .دبیر ستاد توسعه فناوری
و صنایع دانش بنیان دریایی به بحث توسعه
سواحل مکران که جزو محروم ترین سواحل
کشورند اشاره کرد و گفت در آینده بیشترین
س��رمایه گزاری در س��واحل دری��ای عمان
خواه��د بود و برای این منظور نیاز به تربیت
نیروی متخصص حس می شود.
ایش��ان در بخش دیگری از سخنان خود به
وج��ود موانع و نواقصی در در این جش��نواره
اشاره کرد و گفت :بایستی سال آینده دومین
جش��نواره به صورت
شایسته تر و بایسته
ت��ر برگ��زار ش��ود و
اظهار امیدواری کرد
اطرات این جشنواره
را در دراز م��دت در
صنعت کش��ور شاهد
باشیم.

یادداشت
لزوم فرهنگ سازی در صنعت دریا
بهنامرضایی

زمان آن اس��ت تا مفهوم مهم دریا ،از ناخودآگاه
ذهن تاریخی مردم عزیزمان ،به خودآگاهش��ان
منتقل ش��ود .فرهن��گ باید ن��ورش را بر همه
شئون این نعمت گرانبها بتاباند و تک تک مردم
جامعه از داش��تهها و فوای��د آن آگاه و بهره مند
ش��وند .جش��نواره دانش آموزی دریا با تاکید بر
اهمی��ت ترویج فرهنگ صنعت دریا در اقش��ار
دانش آموزی رویدادی اس��ت که معاونت علمی
و فناوری ریاس��ت جمهوری به واس��طه حضور
چندین میلیونی دانش آموزان در کشور اقدام به
برگزاری آن کرده است .ستاد در صدد برگزاری
جشنواره ای شد که در آن عالوه بر فرهنگسازی
موضوع دریا و شناساندن امکانات ارزشمند آن در
سطح جامعه ،به دنبال شناخت استعدادها و رشد
خالقیتها در این حوزه باش��د .در صنعت دریا
اقبال از رشتههای مرتبط با دریا بسیار کم بوده
است  .متاسفانه شناخت صنعت دریایی در پایه
ا ی ترین مراتب در کش��ور است .از این رو برای
برطرفکردن مشکالتدر میانعمومبهخصوص
دانش آموزان تصمیم گرفته شد ،با فرهنگ سازی
در م��دارس ،دانش آموزان را از مقاطع ابتدایی با
مباحث دریایی آشناکرد .به ارائه مباحث دریایی
بپردازند .واضح است که در بحث صنایع دریایی
و همایش��های مختلف ارگا نهای دریایی جامعه
آماری مش��خص هس��تند ولی در بحث دانش
آموزی جامعه آماری گسترده تر است و ارتباط با
افراد کار را کمی مشکل می کند ،از طرفی تفاوت
در دیدگاه از مسائلی است که در روند پیگیریها
مشهود بود چرا که ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانش بنی��ان دریایی با دیدی کامال صنعتی در
روند کار با دید فرهنگی جامعه آموزشی مواجه
ب��ود و جبران این فاصله نیاز به زمان و کار دارد.
از این رو نیاز است تا با کمک آموزش و پرورش
بت��وان ارتباط موثرتری را در میان دانش آموزان
برای توسعه و تریوج دریا فراهم کرد .با توجه به
اهمیت فعالیت مدارس دریایی ،رویکرد س��تاد
کمک به دانش آموزان در خصوص انتخاب رشته
در آینده تحصیلی شان است تا بتوانند با توجه
به بازار چند میلیارد دالری در حوزه صنعت دریا
و همچنین با توجه به کمبود نیروی متخصص در
این حوزه از پایه ،این شناخت و آموزش صورت
بگیرد تا دانش آموزان بتوانند مصمم تر در مقاطع
باالتر آینده خود را رقم بزنند.
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اخبارجشنواره
مسابقه شناورهای کنترل از راه دور

ط��ی دو روز برگزاری مس��ابقه در نخس��تین
جشنواره دانش آموزی دریا ،دانشآموزان شرکت
کننده در بخش مسابقات شناورهای کنترل از
راه دور ،در قال��ب  30تیم به رقابت پرداختند.
مس��ابقات ش��ناورهای کنترل از راه دور در 4
مرحله انجام شد و مراحل ارزیابی فنی ،دانش
فنی و حرکت و مانور تس��ت ب��دون بار و با بار
میان  30تیم شرکت کننده دانش آموزی برگزار
شد .بر اس��اس این گزارش در مرحله نخست،
شناورها بر طبق مشخصات اعالم شده در آیین
نامه کنترل ش��دند و پس از گذراندن آن وارد
مرحله ارزیابی دانش فنی شدند .در این بخش
از شرکت کنندگان در خصوص مباحث تئوری
ساخت شناورها سؤال پرسیده شد.
در مرحله سوم این ارزیابی ،به بحث حرکت
و مانور تست ش��ناورها (بدون بار) پرداخته
شد.

مرحله چهارم این مس��ابقه با عنوان حرکت و
مانور تس��ت (با بار) در باغ موزه دفاع مقدس
برگزار شد .مسابقه ش��ناورهای کنترل از راه
دور ،روزه��ای  21و  22مهرم��اه ،میان دانش
آم��وزان عالقهمند برگزار و در نهایت از  6تیم
به عنوان تیمهای شایسته تقدیر شد .براساس
ای��ن گزارش ،تیم البرز ،س��یلک ،اندیش��ه،1
جگوارا ،به ترتیب چهار تیم برگزیده به ترتیب
در مسابقه شناورهای کنترل از راه دور بودند.
همچنین دو تیم فرزانگان و نمونه امام خمینی
(ره) با نظ��ر هی��ات داوران ،از میان تی مهای
ش��رکت کننده جایزه خالقیت ساخت شناور
را دریافت کردند .از س��وی دیگر با انسجام در
برنامه ریزی در قسمت شناورها در حدود 60
تیم عالقهمند به شرکت در مسابقات بودند که
به دلیل محدودیت در زمان تنها میان  30تیم
مس��ابقه صورت گرفت و در نهایت تیمها بعد
از مراحل بازرسی تست بدون بار را برای طی
کردن مسافت  ۱۰۰متری انجام دادند و در روز
دوم برای تست با بار داوری شدند.
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آشنا کردن دانشآموزان با صنایع دریایی
کلید برطرف کردن ضعفهای این حوزه است

علیرغم اتصال کش�ور پهناور ایران از شمال
وجن�وب به دری�ا و وچ�ود مزایای بیش�مار
اس�تفاده از ای�ن موقعیت ،متاس�فانه صنایع
دریایی در کشور برای بسیاری از آحاد جامعه
شناخته ش�ده نیست .ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانش بنیان دریایی با هدف ش�ناخت
دانشآموزان با صنایع دریایی و اطالع رسانی
در این زمینه برای نخستین بار در کشور اقدام
به برگزاری جشنواره دانش آموزی دریا کرده
است .خبرنگار مارین نیوز برای آشنایی بیشتر
با کم و کیف برگزاری این جشنواره مصاحبهای
با آقای مهندس غضنفر آزادی معاون مدیرکل
دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران
انجام داده است که از نظرتان میگذرد:
برگ�زاری جش�نواره دانش آم�وزی دریا چه
نقش�ی میتواند در توس�عه صنای�ع دریایی
داشته باشد؟

اهمی��ت صنایع دریایی امروزه در کش��ورهای
جهان بس��یار مورد توجه است .طبیعی است
که برگ��زاری این گونه جش��نوارهها به نوعی
ظرفیتس��ازی در بین نوباوگان کش��ور و گام
برداش��تن برای توس��عه صنایع مرتبط با دریا
در آینده اس��ت .دانش آم��وزان و خانوادهها از
این طری��ق با مباحث دریایی و صنایع دریایی
آشنا می شوند و عالقه مندان در آینده انشااهلل
بتوانن��د در اینحوزه ورود پیدا کنند و ضعفها
را برطرف نمایند .م��ا در حوزه صنایع دریایی
مش��کالت زیادی داریم وامیدوام آش��نا کردن
دانش آم��وزان با صنایع دریای��ی بتواند کلید
برطرف کردن ضعفهای این حوزه باشد.
کیفیت نظم و انضباط حاکم بر فضای برگزاری
جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید؟

با وجود اینکه ستاد توسعه فناوری دانش بنیان
اولین جش��نواره دانش آموزی است که برگزار
می کند از کیفیت خوبی برخوردار بود .س��تاد

ضمن هماهنگی ب��ا وزارتخانههای مختلف به
ویژه ارگانها وسازمانهای مرتبط با دریا تمام
ت�لاش خ��ود را به عمل آورد که جش��نواره با
کیفیت باالیی برگزار ش��ود و در این راه از دی
ماه گذشته تا کنون جلسات متعددی با حضور
ش��خصیتهای علمی و تخصص برگ��زار کرد و
روی موضوعات مختلف بحث شد.
سطح آثار ارسالی به جشنواره چگونه بود؟

هرچند برای داوری دعوت ش��دم اما به دلیل
مشغله کاری نتوانستم آثار را ببینم اما آنگونهکه
دوس��تان گفتندبرای بار اول استقبال خوبی از
جشنواره ش��ده و علیرغم انتظار در این بخش
ماکتهای خوبی رسیده بود .در مقاله و داستان
و شعر استقبال خوب بود اما کیفیت را مطلوب
ندانستم هرچند چون در بخش داوری شرکت
نداشتم نمی توانم نظر قطعی بدهم.
پیش�نهاد ش�ما برای برگ�زاری هرچ�ه بهتر
جشنواره در سالهای آینده چیست؟

با توج��ه به این که آم��وزش و پرورش درگیر
موضوع نش��د در تبلیغات در مدارس با مشکل
مواجه ش��دیم ولی این خال از طریق تبلیغات
پیامکی و اینترنتی توس��ط ارگانهای مختلف
برطرف ش��د .اطالعات خوبی در اختیار دانش
آموزان قرار گرفت و انشااهلل این ضعفها جبران
شود و جشنواره در دورههای بعد با کیفیت باال
تری برگزار شود .با توجه به تجربه ای که از این
جشنواره به دس��ت خواهد آمد در سال آینده
حتما با آموزش و پرورش هماهنگی بش��ود و
مجری این کار آموزش و پرورش باش��د چون
هدف آش��نا کردن دانش آموزان است و امکان
خوبی برای جمع آوری آثار به دست خواهد آمد
و از تجربههایی که آموزش و پرورش از برگزاری
اینگونه جشنوارهها دارد باید استفاده شود .در
راس��تای ارتقای کیفیت و تنوع موضوعات هم
تالش شود و کار بیشتر روی موضوعات بشود تا
بتوان بازخوردش را از دانش آموزان گرفت.

اهمیتبرگزاری
نخستین جشنواره دانشآموزی دریا
دراینکهکشورمانایرانی
کش��وری دریایی است
تردیدی وج��ود ندارد و
گواه این مدعا ،ادعا دارد
مرزهای طوالنی دریایی
بیش از  5000کلیومتر
است و بنابراین ایران از این منظر ،کشوری دریایی
محسوب میشود .اما چرا فرهنگ دریایی ،آنطور
که باید در میان اقشار گوناگون مردم کشورمان جا
نیفتاده است؟ یک دلیل و شاید مهمترین دلیل
آن را به نگاه زعما و مس��ئولین مملکتی مرتبط
میدانم .برای اینکه اغلب مسئولین مملکتی ما
دریایی فکر نمیکنند و به همین دلیل ،در ترویج
فرهنگ دریایی موفقیت چندانی نداشتهایم .سال
گذشته سراغ پژوهش��ی میدانی رفتم از جامعه
آم��اری متش��کل از ح��دود  1000دانش آموز
دبیرستانی،کهاغلبشانسالهایپایانیدبیرستان
را پشت س��ر میگذاشتند اطالعاتی جمعآوری
کردم .از این  1000دانشآموز پرس��یدم دوست
دارید در آینده چه ش��غلی داشته باشید؟ جالب
ای��ن بود که از این تع��داد ،حتی یک نفر هم به
مشاغل دریایی اشاره نکرد! این نشان میدهد ما
تقریبا کاری برای ترویج فرهنگ دریایی در کشور
و به خصوص دانشآموزان انجام ندادهایم و همین
امر ،ضرورت فرهنگسازی برای مسئولین کشور
را دوچندان میکند .یکی از دالیل کمتر توفیق
یافت��ن در ترویج فرهنگ دریایی ،ش��اید فقدان
روحیه کارگروهی بوده و اغلب کارهای گروهی،
با سختی انجام میشدند .ضمن اینکه پیش از
انقالب اسالمی ،انجمنهای بسیار کمی در حوزه
دریا وجود داش��تند ،اما پس از انقالب به تدریج
مجوز انجمنهای گوناگونی در حوزه دریا صادر
و این انجمنها ایجاد شد .این امر نشان میدهد
کار گروهی به مرور در حال محقق شدن است و
همین فعالیتهای گروهی ،میتواند به مسئولین
کشور هشدار دهند و از طرفی بگوییم ما میتوانیم
فرهن��گ دریایی را تروی��ج دهیم .ت��ا از منابع
خدادادی اس��تفاد کنیم .ما االن از منابع دریایی
خودمان نسبت به بقیه کشورها ،آنطور که باید و
شاید بهره نمیبریم .انجمن صنایع دریایی حدود
 5س��ال دوندگی کرد تا قانون صنایع دریایی در
مجلس به تصویب برسد .برای قانع کردن وکالی
مجلس ،واقعا زحمت کشیدند تا توانستند و در
نهایت ای��ن قانون به تصویب رس��ید.این قانون

قدمت��ی بیشتر از  15س��ال داش��ت و اکنون
با گذش��ت بیش از  8س��ال از تصویب ان ،هنوز
بسیاری از مفاد نخست این قانون به اجرا نرسیده
است .من اعتقاد دارم از سطوح پایین باید فرهنگ
دریایی گسترش پیدا کند .برای این که دریایی
شویم باید اوال انجمنها به طور جدی فعال باشند.
رسانههای جمعی به خصوص رادیو و تلویزیون،
در رابطه با این موضوع کار ش��ود .ش��بکههای
تلویزیون کشور ،به ویژه شبکههایی که کل کشور
را تحت پوشش خود دارند ،بسیار اندک به مسائل
دریایی میپردازند .کمبود برنامههای تلویزیونی با
محوریت دریایی به شدت احساس میشود و تا
زمانیکه برنامههای ترویجی در رسانههای جمعی
خود مشاهده نکنیم ،طبیعی است که با چنین
ش��رایطی نتوانیم به گس��ترش فرهنگ دریایی
بپردازی��م .کار جدیدی ک��ه در معاونت علمی و
فناوری ریاس��ت جمهوری ،با تدارک و برگزاری
جشنواره دانشآموزی دریا صورت گرفته ،اقدام
بس��یار خوب و کار بزرگی است که فکر میکنم
بتواند گوشهای از مجموع ه کارهایی باشد که باید
برای بس��ط و گسترش فرهنگ دریا انجام شود.
ب��ه نظر من در چنین جش��نوارهای ،باید وزارت
آموزش و پ��رورش و وزارت علوم حضور پررنگ
تری داش��ته باش��ند .اما به طور کل��ی از میان
برنامههایی که در این جشنواره تدارک دیده شده،
یکی از آن برنامهها که به نظر من بسیار خوب و
ارزنده اس��ت ،پرسشهایی است که مطرح شده
تا دانشآموزان به آنها پاسخ دهند .تا این چند
پرسش دریایی ،موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق در
دانشآموزها و خانوادههایشان ،کنکاش و تالش
دانشآموزان میشود ،یکی از اقداماتی است که
بسیار خوب و اثرگذار خواهد بود .فرهنگسازی
دریایی کارس��ادهای نبوده و نیست .اعتقاد دارم
در بخش فیلم جش��نواره ،بیشتر به خود دریا
پرداخ��ت و اگر احیانا رس��انه جمعی امکانی را
فراهم کند که این فیلمها میان انبوه برنامههای
تلویزیون به نمایش در بیایند ،اتفاق بسیار خوبی
در حوزه فرهنگسازی دریایی شاهد خواهیم بود.
مجموعه این اتفاقات میتواند ضربهای مثبت به
جامعه دانشآموز و خانوادههای آنها وارد کند تا
برای بیشتر آشنا شدن با پهنه وسیع دریا ،خود
را آماده کنند.

Marine Engineering

یادداشت
گزارش یک جشن
حامدخدادوست

نخستین جشنواره دانش آموزی دریا درسال94
نیز پ��س از برگ��زاری دو روز برنامه اختتامیه
به انتهای مس��یر خود رسید؛ حال آنکه مسیر
پیش��رفت همچنان ادامه دارد .جش��ن دانش
آم��وزی گردآگرد س��فره پربرک��ت دریا با هم
نشینی دلنشین و پرشور دانش آموزان،معلمان،
خانوادهه��ا و اهال��ی دریا انج��ام گرفت و چه
میهمانی پرش��کوهی بود ای��ن ضیافت بزرگ
دریادالن! در این جش��ن خوش آهنگ دریا ،از
نقاشی کودک ده ساله ی بندرعباسی  ،داستانک
مبینا از بوشهر تا ماکت کشتی والفجر ،همه و
همه نمایی روشن و پرامید از دریا را به نمایش
گذاشتند .کمی آن سو تر ،میدانگاه پرهیاهوی
مسابقات ش��ناورهای کنترل از راه دور دانش
آم��وزی بود .رقابت هیجان انگیز دانش آموزان
در عرصه س��اخت و هدایت شناورها ،کارزاری
دیدنی از توانمندی دانش آم��وز ایرانی را رقم
زده بود .رقابت ثانیه ها ،همکاری دانش آموزان
و هیاهوی تشویق گروهها جلوههای اصلی این
تالش جمعی بود .کارگاههای آموزشی با حضور
دانش آموزان و مشتاقان در موضوعات متنوع
دریایی برگزار گردید که محفل گفتمانی جذاب
بین خبرگان دریایی و دانش دوستان را بوجود
آورد؛ بدی��ن ترتیب توصی��ف دریا و صنایع ان
برگی چش��م گیر از جش��ن دریا را پدید آورد.
گزارش یک جشن بزرگ شاید در تالش توامان
دانش آموزان در به تحقق رساندن ایدههای زیبا
خویش و به عمل رس��اندن علم آموزی ایشان
پیرامون موضوع دریا در این جشنواره بیان گردد
و آنچنان شد که جشن بزرگ دریا رقم خورد.

کاپیتانمحمدسمیعی
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران
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برگزاری جشنواره دانش آموزی دریا برای نسل جوان فرصت سازی ایجاد میکند
با توجه به لزوم توجه بیشتر به اهمیت و جایگاه
دریا و صنایع مرتبط با آن در میان عموم مردم،
ترویج مس�ایل مرتبط با دریا از جمله اهدافی
اس�ت که در میان همه نهادهای مرتبط به دریا
تبدی�ل به یک دغدغه ش�ده اس�ت و اهمیت
کاره�ای ترویج�ی در میان دانش آم�وزان در
س�نین پایین یکی از اثرگذارترین اقدامات در
این زمینه به شمار می رود.
بدین منظور س�تاد توس�عه فن�اوری و صنایع
دانش بنی�ان دریایی با هدف فرهنگ س�ازی
دری�ا در می�ان دان�ش آم�وزان و خانوادههای
ایرانی ،اقدام به برگزاری نخس�تین جشنواره
دانش آموزی دریا نموده است .در همین راستا
توسط مارین نیوز با آقای دکتر همایون حسین
زاده صحافی معاون پژوهش و فناوری موسسه
علوم شیالتی کشور مصاحبه ای انجام گرفته به
شرح ذیل می باشد:

آقای دکتر ارزیابی ش�ما از این جشنواره
چگونه بوده است ؟
بحث صنایع دریایی و اهمیت آن در س��الهای
اخیر م��ورد توج��ه مس��ئولین و س��ازمانها و
دستگاههای مربوطه قرار گرفته ،این جشنواره
نیز با هدف گذاری ترویج و فرهنگ سازی بین
اقشار مختلف من جمله برای نسل جوان شکل
گرفته است .یکی از اهداف اصلی این جشنواره
این اس��ت که بتواند فعالیتهای انجام شده در
حوزه دریا و صنایع مرتبط را اطالع رسانی کند
و برای جامعه جوان کشور ،فرصت سازی ایجاد
کند که در آینده بتوانند بهرمند و خودشان هم
در عرصه تولید و خدمت کار کنند .این جشنواه
چندین ماه بی وقفه در حال فعالیت می باش��د
تا به این اهداف برسد .در حوزه شیالت و آبزیان
هم موسسه علوم شیالتی کشور به عنوان عضو
فعال این جشنواره تالش کرده تا بتواند وظایف
و تکالی��ف خود را انجام دهد .بیش��تر هدف ما
آش��نا کردن نس��ل جوان جامعه ب��ا مجموعه
فعالیتهای پژوهشی و فعالیتهای جاری در حوزه
صید و آبزی پروری دریایی اس��ت و در کنار آن
بحثهایی مثل صنایع دریایی مرتبط با کشتی
سازی و کارخانههای فناوری که در نوار ساحلی
برای فرآوری محصوالت ش��یالتی هستند ،این
مسائل انعکاس داده و در حوزه شناخت گونهها
و پتانس��یلها و ذخایر ژنیتیکی کش��ور اطالع
رسانی انجام شود.
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کیفیت نظ�م و انضب�اط حاکم ب�ر فضای
برگزاری جشنواره ی دانش آموزی دریا را
چگونه ارزیابی می کنید؟
ای��ن جش��نواره طبیعتا ب��ه عنوان نخس��تین
جش��نواره توانس��ته جایگاه خوبی را باز کند و
اقبال و اس��تقبال عمومی هم از جشنواره خوب
اس��ت و فکر می کنم در جش��نوارههای بعدی
افزایش پیدا خواهد کرد .نکته مهم اهدافی است
که در این نوع جشنوارهها مدنظر است و آن در
واقع اقدام ترویجی و افزایش سطح اطالع رسانی
است .بسیاری از وزارتخانه ها ،سازمانها ،ارگانها
و شرکتهای دریایی در این کار دخیل هستند و
همه باهم با یک مش��ارکت و اجماع عمومی در
جهت این فعالیت ترویجی گام برداشتند.
به نظر ش�ما برگزاری این جش�نواره چگونه
باعث ارتقا و پیش�برد صنایع دریایی و معرفی
بخشهای مختلف این صنعت بزرگ می شود؟

همانطور که استحضار دارید کشور ما در دو حوزه
شمالی و جنوبی مشرف بر آبهای دریایی است و
بنابراین بهره برداری از منابع دریایی و توجه به آن
یکی از نکات جدی است که در گذشته کمتر به
آن توجه شده است .به طور مثال در حوزه شیالت
این نوع جشنوارهها کمک می کند تا نسل جوان
کش��ور با موضوع تنوع زیستی آبزیان و شناخت
گونههای اقتصادی این آبزیان و به دنبال آن نحوه
بهره برداری که باید پایدار و دائمی باش��د ،تبین
مفهوم در ذهن نسل جوان داشته تا از این منابع به
درستی بهره برداری شود و اساسا آشنا می شوند با
وضع موجود کشور که در حال حاضر چقدر سهم
ب��ری داریم از صید آبزیان در ش��مال و جنوب و

این صید چه فرایندی را طی می کند .آشنا شدن
با خانوادههایی که در این عرصه فعال هس��تند و
گونههایی صید میشود و چگونه به سبد مصرفی
هدایت میشوند و در نهایت چه فرایندی در حوزه
بسته بندی و فرآوری این گونهها اتفاق میافتد .در
حوزه صنایع دریایی ،کشتیهایی صنعتی و سنتی
صیادی چگونه و کجا س��اخته می ش��وند و چه
تجهیزات و ادواتی دارند .اینها تمام مسائلی است
که در حوزه شیالت اطالع رسانی خواهد شد.
آیا پیشنهادی برای معرفی بیشتر جشنواره
دانش آموزی دریا برای سالهای آینده دارید؟

این جشنواره محورهای مختلفی دارد و در قالب
مس��ابقه ،نمایشگاه ،کارگاه آموزشی ،بازدیدها و
 ...است و اینها مصادیق فعالیتهای این جشنواره
هس��تند .به نظر می رسد در س��الهای آینده با
همی��ن رویه و ب��ا تقویت در مش��ارکت دانش
آم��وزان در اختراع و ثب��ت آن و نوآوریها می
تواند کمک کند .همچنین کارگاها که می تواند
هدایت شغلی برای دانش آموزان داشته باشد .در
کنار آن آشنایی با حوزههای مختلف آبی کشور
که ش��رایط اکولوژیک ما در دریاهای ش��مال و
جنوب به چه گونه ای اس��ت و این مس��ائل می
توان��د در س��الهای آینده بیش��تر عالقمندی و
جذب ب��رای دانش آم��وزان ایجاد کن��د .آقای
دکتر همایون حس��ین زاده صحاف��ی در پایان
این فرصت را مغتنم ش��مرده و از تمامی دست
اندرکاران بویژه س��تاد توسعه فنآوری و صنایع
دانش بنی��ان دریایی که مب��ادرت به برگزاری
جشنواره داشتند تشکر و ابراز امید واری کردند
این اقدامات منشا اثر باشد.

کسب تجربه در اولین دوره مسابقات
شناورهای کنترل از راه دور
مابقی آن را هم به زودی مسترد خواهد کرد.

لطفا در باره ماکت خود و مصالح آن بیش�تر
توضیحدهید.

جن��س ماک��ت از یونولیت دانه ریز اس��ت که
استقامت بسیار باالی شناور را موجب می شود
ب��ه اضافه تخته و دو ع��دد موتور که در انتهای
شناور قرار دارند .از ویژگیهای برجسته ماکت
می توان ب��ه دو تیغه بودن آن اش��اره کرد که
موجب می شود شناور توانایی حمل بار بسیار
باالیی داشته باشداما این ویژگی موجب پایین
آمدن سرعت شناور شده است.

Marine Engineering

اخبارجشنواره
تقدیر از برگزیدگان نخستین
جشنواره دانش آموزی دریا

نخستین جشنواره دانش آموزی دریا با تقدیر
از برگزیدگان آثار دانش آموزی طی یک برنامه
م��دون دو روزه به کار خود پایان داد .س��تاد
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری
آم��وزش و پرورش ،ارگانها و نهادهای دریایی
و ...اقدام به برگزاری مراس��م پایانی نخستین
جش��نواره دانشآم��وزی دری��ا در  21و 22
مهرماه در باغ موزه دفاع مقدس تهران کرد که
یکی از برنامهها تقدیر از برگزیدگان آثار بود.

ش�رایط برگزاری جشنواره را چطور ارزیابی
میکنید؟

در اولین جش��نواره دانش آموزی دریا  30تیم
دانش آموزی در بخش مسابقه شناورهای کنترل
از راه دور ش��رکت کردند که در ادامه مصاحبه
مارین نیوز با علیرضا یگانه ،مهدی درویشوند و
سید علی موسوی اعضای تیم دبیرستان روش از
پژوهش سرای منطقه  18را می خوانید.
چق�در زم�ان ص�رف س�اخت ماک�ت خود
کردهاید؟

حدود یک م��اه و نیم .که حدود نیمی از کار را
مهدی درویش وند انجام داد و مابقی را ما دو نفر
به پایان رساندیم.
ساخت ماکت چه مقدار هزینه داشت؟

حدود یک  1میلیون و  500تومان هزینه داشت که
 70درصد آن را تا کنون پژوهشسرا استرداد داده و

در مقایسه با جشنوارههای دیگری که ما حضور
داشتیم سطح برگزاری جشنواره بسیار باال بود.
اطالع رسانی خوبی صورت گرفت و زمان کافی
به تیمها جهت آماده سازی داده شد.
داوری ه��م عادالنه بود به عنوان مثال تیمهای
دانشجویی حاضر در مس��ابقات را از شناسایی
کردند و از ادامه مسابقه دادنشان جلو گیری به
عمل آوردند.
جشنواره از لحاظ علمی برای شما چطور بود؟
آیا حضور ش�ما در جشنواره موجب شد نکته
جدیدی را یاد بگیرید؟

بله حضور ما در جش��نواره تجربه خوبی بود و
برای مسابقاتی که در اردیبهشت ماه و جشنواره
بعدی برگزار می شود حتما آماده تر حضور پیدا
خواهیم کرد.

کارگاه آموزشی در حوزه صنایع دریایی برگزار شد
درطی دو روز از برگزاری نخستین جشنواره
دان��ش آم��وزی دری��ا ،کارگاه آموزش��ی با
س��خنرانی علمی در حوزه صنایع دریایی در
محل برگزاری جش��نواره دانش آموزی دریا
برگزار شد.
به منظور آشنایی دانش آموزان با مسائل دریا
کارگاه های آموزشی با سخنرانی کارشناسان
و صاحبنظران حوزه دریا برپا شد.
این کارگاه های آموزشی به صورت تخصصی
ب��ا موضوع آش��نایی با جان��داران خطرناک
خلی��ج فارس و آش��نایی با دریا و مش��اغل
دریایی با حضور جمعی از دانش آموزان بود

ک��ه در پایان هر کارگاه ،بعد از ارائه مطالب،
سواالتی مطرح ش��د و دانش آموزانی که به
سواالت ،پاس��خ درست دادند ،جوایزی را به
رسم یادبود دریافت کردند.

ب��ه گفته دبی��ر اجرایی جش��نواره ،با همت
ستاد توسعه دریایی و نهادهای همکار بیش
از  5000اث��ر از ابت��دای فراخ��وان آثار تا 10
ش��هریور ماه به دبیرخانه جش��نواره ارسال
ش��د که طی چهار مرحله داوری تخصصی با
اس��تفاده از داوران بخش هنری ،ادبی ،شعر
و عکاس��ی ،با نظر اعضای دبیرخانه جشنواره
 110نفر از افراد برگزیده در رشتههای داستان
و شعر ،مقاله پژوهشی ،ساخت ماکت ،نقاشی،
عکاس��ی،کاریکاتور ،پویا نمای��ی و ....انتخاب
شدند .در مراسم افتتاحیه جشنواره در روز 21
مهرماه ،با حضور معاون علمی رئیس جمهور از
این دانش آموزان با هدایای در نظر گرفته شده
تقدیر شد .این هدایا شامل تقدیرنامه معاونت
علمی ریاست جمهوری ،تندیس جشنواره و
جایزه نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته برای
برگزیدگان بود .الزم به ذکر است به  50نفر از
برگزیدگان سواالت مسابقه خانوادگی آشنایی
با دریا نیز هدایایی داده شد.
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آرزوهای بزرگ و رنگارنگ

آموزی مطلع کرد خیلی دوس��ت داشتم بتوانم
داستانی با موضوع دریا بنویسم به خاطر همین
با کمک خانواده و معلمم شروع به کار کردم .البته
پیشتر از این هم در ساخت برنامههای مستند در
حوزه دفاع مقدس فعالیت داشتم و در آن موضوع
از پدربزرگ��م هم خیلی کمک گرفتم .او از نحوه
برگزاری جشنواره دانش آموزی دریا راضی است
و در ای��ن باره توضیح می دهد :من بعد از حضور
در این جشنواره توانستم بفهمم نوشتن در حوزه
دریا می تواند کمک هر چند کوچکی برای کشورم
باش��د و خیلی دوست دارم حتی بتوانم در آینده
بیشتر و بیشتر با آن آشنا شوم.
تالش برای ساخت سمفونی خلیج فارس

دریا ع�لاوه بر آنك��ه اهمیت اس��تراتژیك برای
كشورها دارد و برای صنفهای مختلف اقتصادی
و اجتماعی نیز منبع بهره مندیهای بسیار است،
با این حال ،تاثیر آن بر فرهنگ و آداب و رسوم و
ادبیات و به ویژه شعر نیز چشمگیر است.همین
خصوصیات اس��ت كه بزرگ و كوچك را همواره
به س��مت دریا جذب كرده است و به هر طریق
می ش��ود از آن بهره جست و از بیكرانگی اش بر
تن ذهن و اندیشه خود رداهای رنگین و سنگین
دوخت.جشنواره دانش آموزی دریا ،مسابقاتش را
صرفاً به سمت فناوری و صنعت سوق نداده است
بلكه رویكردها و نگا ههای دیگری نیز مدنظر قرار
داده تا گستردگی دریا ،كاملتر و مناسبتر به چشم
آید .این را می توان در نظرات دانش آموزان به ویژه
برگزیدگانش به خوبی دید .در این گزارش با چند
تن از این دانش آموزان گفتوگوهای كوتاهی انجام
داده ایم كه مالحت و شیرینی اش ،كم نیست.

سعی کردیم از اول سال پروژهایی با عنوان تجزیه
زیستآلودگینفتیبهوسیلهقارچهاتعریفکنیم.
در این حین مس��ئوالن مدرسه ما را برای حضور
در جش��نواره مطلع کردند و ما برای پیش��رفت
در کار و نش��ان دادن تالشه��ای خود و از همه
مهمتر عالقه شخصی به مسائل زیست محیطی
در دریاها ،اقدام به شرکت در نخستین جشنواره
دانش آموزی کردیم .این دانش آموز فعال و عالقه
مند ب��ه حوزه دریا ادامه می دهد :ما این پروژه را
به دلیل مشکالت و موانعی که پیشرو داشتیم تنها
توانستیم در سطح ابتدایی و سطحی پیاده کردیم
ولی دوس��ت داریم بتوانیم در سطح پیشرفته تر
کار کنیم .از نظر من جشنواره دانش آموزی دریا
این امکان را برای ما دانش آموزان فراهم کرد و با
برگزاری آن ما توانستیم با ارائه تحقیقات خود در
قسمت عالقه مندیهای خود ارائه نظر کنیم.

دانیال مهرعلی برنده مقام اول در جشنواره دانش
آموزی دریا در بخش مقاله پژوهش��ی ،می گوید:
عالقه شخصی من به مسائل زیست محیطی یکی
از دالیل اصلی بنده جهت حضور در نخس��تین
جش��نواره دانش آموزی دریا بود .دانیال از دانش
آموزان در حال تحصیل در مقطع سوم دبیرستان
در استان تهران است که در حین گفتگو با وی به
راحتی شاهد انگیزه و پشتکار در این دانش آموز
شدیم .وی در قسمت مقاله نویسی موفق به کسب
مقام اول ش��ده اس��ت .او با بیان اینکه جشنواره
دانش آم��وزی دریا ،امکانات الزم در فعالیتهای
دریایی را برای وی و هم س��ن و ساالن او فراهم
کرده اس��ت این طور ادام��ه می دهد  :از آنجا که
کارهای پژوهشی از اهمیت ویژهای برخوردار است

شیما ش��هیدزاده برنده مقام نخست در قسمت
داس��تان کوتاه جشنواره است كه به خاطر عالقه
اش به دریا و دریانوردی در جشنواره دانش آموزی
دری��ا با جدیت حضور یافت��ه و به گفته خودش
توانس��ته اس��ت به بزرگی دریا داستانهایش را
رنگ دهد .ش��یما دانش آموز اس��تان کرمان در
حال تحصیل در دوره اول متوس��طه ساکن شهر
کرمان عالقه مند در حوزه ادبیات و شعرنویسی
است به طوری که با همان لهجه شیرین كرمانی
خود با چیدمان اصولی ادبیات خود دریا را کلمهای
زیبایی آفرین برای هر شهر و داستانی می خواند.
این دانش آموز کوش��ا از کارهای انجام ش��ده در
حوزه ادبیات این طور سخن می گوید :وقتی معلم
ادبیات مدرسه من را از برگزاری جشنواره دانش

عالقه شخصی به مسائل زیست محیطی
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دریا برای هر داس�تان و ش�عری زیبایی آفرین
است

مصطفی شمسی زارع از دیگر برندگان جشنواره
كه به دنبال برآورده كردن این خواست هاش است
كه دوست دارد قطعهای بسازد که در آن از دریا
و آ بهای بیک��ران آن به دیگران بگوید .مصطفی
شاعر جوان و فعال مقطع پیش دانشگاهی ساکن
شهر قم از مجموعه فعالیتهای خود صحبت می
كند :تا به حال دو مجموعه با نا مهای «پایان یغما
» و «سرمه آواز » را توانسته ام به انجام برسانم او
هدف از شرکت در جش��نواره را حضور در میان
کارشناسان خبره و استفاده از تجربیات آ نها می
داند و می گوید :س��طح داور یها در جش��نواره
دانش آموزی بس��یار خوب بود و خیلی دوس��ت
داش��تم آثار به انجام رسیده توسط هیئت داوران
ارزیابی ش��و د .این دانش آم��وز برگزیده از نحوه
برگزاری این جش��نواره اعالم خرسندی می كند
و ادامه می دهد :دوس��ت دارم برگزاری اینچنین
جشنوارههایی ادامه داشته باشد به ویژه آن كه در
موضوع آب ،توجه بیشتری كند.
نقاشی باید توش دریا داشته باشه

صبااصفهانیزادهبرندهمقامنخستدرحوزهنقاشی
است كه دوست دارد درون تمام نقاشیهایش دریا
بکش��د و داخل آن هم از ماهیهای رنگ و وارنگ
دیده ش��ود .صبا دانش آموز مقطع اول دبستان با
لحن کودکانه خود می گوی��د :من از طرف پدرم
فهمیدم که قرار است یک مسابقه برگزار شود لذا
تصمیمگرفتمچندنقاشیبکشمکهدریاهمداشته
باش��ه اما نتونستم کاغذی پیدا کنم که به بزرگی
دریا باشد برای همین فقط توانستم یک دریاچه
پر از ماهیهای قشنگ بکشم که همه دوستام کنار
دریاچهمشغول تماشایماهیهایقشنگاند.صبا
که تصمیم دارد در آینده ،یك نقاش بزرگ و مطرح
شود ،در پایان صحبتهایش از آرزویش می گوید:
«دوست دارم بتوانم یک دنیا نقاشی بکشم که در
همه نقاشی هام دریا هم باشه».

Marine Engineering

ایجاد انگیزه برای نسل جوان
به نظر ش�ما سطح آثار در چه کیفیتی قرار
داشته؟

س��طح آثار ارس��الی با توجه ب��ه داوری های
صورت گرفته در حد باال بوده است .بعضی از
آثار بگونهای ب��وده که از تصور ما برای اینکه
ی��ک دانش آم��وز به تنهایی ای��ن اثر را خلق
کرده بیشتر است.
اما باور ما این اس��ت این آثار هرچند توسط
گروهی از دانش آموزان یا به کمک خانوادهها
خلق ش��ده ،این موضوع ه��م باعث باال رفتن
س��طح داوری ها شده و هم اینکه تاثیر خوبی
برای ش��ناخت خانواده ها و دان��ش آموزان از
دریا داشته است.
اس�تقبال دانش آموزان از جش�نواره چگونه
بوده است؟

به بهانه برگزاری نخس�تین جش�نواره دانش
آم�وزی دری�ا در روزه�ای  21و  22مهرماه،
گف�تو گویی انج�ام دادیم با دکتر محس�ن
خسروی بابادی عضو کمیته داوری جشنواره
در خصوص نخس�تین جشنواره دانشآموزی
دری�ا و نق�ش آن در ارتقا و پیش�برد صنایع
دریایی که در ادامه میخوانید:
هدف از برگزاری نخستین جشنواره دانش
آموزی دریا چه بوده و چگونه این جش�نواره
را چگونه ارزیابی می کنید؟

هدف از برگزاری این جش��نواره ایجاد انگیزه
بین دانش آموزان سراس��ر کش��ور در جهت
ش��ناخت دریا و صنایع آن می باش��د .بر این
اساس نخس��تین جشنواره دانش آموزی دریا
با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری و س��تاد توسعه صنایع دانش بنیان
دریای��ی برنامهری��زی و برای اینک��ه بتوانیم
یک دید مثبت و ش��ناخت بیس��تری از دریا
توسط خانوادهها و دانشآموزان داشته باشیم،
مس��ابقاتی در رش��ته های وب�لاگ نویس��ی،
نقاش��ی ،کاریکاتور ،عکس ،مقاله پژوهش��ی،
ش��عر ،داس��تان ،فیلم کوتاه ،ساخت ماکت و
مس��ابقه ش��ناورهای کنترل از راه دور برگزار
گردید .اینجانب به عنوان عضو کمیته داوری

اع�لام می کنم حضور دان��ش آموزان در این
جشنواره بس��یار مثبت و پررنگ بوده و حتی
بعضی از آثار رس��یده به دبیرخانه جش��نواره
بیشتر از حد تصور ما بوده است که امیدواریم
در س��الهای آتی ب��ا برگزاری این جش��نواره
ش��اهد تاثیر گذاری بیش��تری بر روی دانش
آموزان در تمام مقاطع تحصیلی باشیم.
ب�ا توجه به اینکه برای اولین بار اس�ت که
نخستین جشنواره دانش آموزی دریا برگزار
می گ�ردد کیفیت نظ�م و انضب�اط حاکم بر
فضای برگ�زاری جش�نواره را چگون�ه بوده
است؟

ب��ا توجه ب��ه اولین برگ��زاری این جش��نواره
در حوزه دریا دس��تور العم��ل خاصی در این
خصوص نداش��تیم ولی در ح��د قابل قبولی
برگزار ش��ده و حدود  20جلسه ستاد اجرایی
و همچنین جلسات داوری برگزار شده است.
بع��د از این بررس��ی ها می ت��وان گفت نتایج
خوبی داشته است.
نظ��م جش��نواره ،انگی��زه دان��ش آم��وزان و
همچنین آموزش هایی که در مدارس توس��ط
دانش پژوها بعمل آمده ،خوب ارزیابی شده و
امیدوارم با استمرار این آموزش ها بتوانیم در
پرورش نس��ل دریایی آینده اثر مثبت داشته
باشیم.

اس��تقبال خیلی خوبی انجام شده ،در بعضی
بخش ها مانند نقاشی و ماکت سازی استقبال
قابل توجهی داش��تیم و ب��ر روی بعضی آثار
هزینه ه��ای زی��ادی انجام ش��ده ،در کل می
توان گفت آثار ارس��ال ش��ده در حد مطلوبی
بوده است.
برگزاری این جشنواره چگونه باعث ارتقا و
پیشبرد صنایع دریایی میشود و چه تاثیری
در جامعه دارد؟

در هر حوزه ای که بخواهیم فرهنگ س��ازی
کنی��م اولین نی��از ،بحث تبلیغات اس��ت .در
جه��ت معرفی دری��ا هم به جامع��ه و دانش
آم��وزان بهتری��ن گزینه خصوص��ا به بخش
مرکزی کش��ور برگزاری اینگونه جش��نوارهها
و همایشها می باش��د .ای��ن تنها روش برای
فرهنگ سازی و شناخت بیشتر خانواده ها از
رشته های مختلف دریایی مثل ساخت کشتی،
شیالت ،صنایع گرشگری و  ...تا با این صنعت
مهم آش��نا ش��وند .در پایان دکتر خس��روی
اظهار نمودند انجمن مهندس��ی دریایی ایران
و معاونت علمی و فنآوری ریاس��ت جمهوری
باید آیین نامهها و دس��تورالعملی برای بهتر و
با کیفیت برگزار نمودن این گونه جش��نوارهها
برای سالهای آتی تدوین نمایند تا بتوان برای
ش��ناخت نس��لهای بعدی از دریا گام مثبتی
برداریم .نخستین جشنواره دانشآموزی دریا به
همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 21تا  22مهرماه سال جاری در باغ موزه دفاع
مقدس تهران برپا می شود.
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شتاب در مسیر توسعه صنایع دریایی
باغ موزه دفاع مقدس ،مکانی که یاد و خاطرات
 8س��ال جنگ تحمیلی را در خ��ود دارد اینبار
میزبان نخس��تین جش��نواره دانشآموزی دریا
اس��ت تا نوجوانان و آینده سازان این مرز و بوم
دس��تاوردهای خ��ود را در این مکان به نمایش
بگذارند .در واقع رسالت ثبت و یادآوری ارزشها،
احساس��ات و عواطف عمیق و فرهنگ گرانقدر
دفاع مقدس ،در این مجموعه به انجام رس��یده
است .این جش��نواره در نخستین دوره خود در
بخش جنبی میزبان  15شرکت و سازمان برای
ارائه دس��تاوردها و تکنولوژیهای حوزه دریا و
آموزش به دانش آموزان است.

ماکتهایی برای تشریح نحوه انتقال نفت و گاز
از دریا

شرکت «مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
ای��ران» یک��ی از ش��رکتهای حاض��ر در این
نمایشگاه است ،نسرین صدرنیا سردبیر نشریه
تاسیس��ات دریایی اروند درباره این نمایش��گاه
گفت :آم��وزش فناوریهای جدید درحوزه دریا
خصوص��ا انتقال نفت و گاز از دریا به خش��کی
یکی از اهداف ما برای شرکت در این نمایشگاه
بود تا از طریق ماکت به دانشآموزان توضیحاتی
درباره صنعت دریا داده شود.

امیرکبیر در جشنواره

حمی��د زارعتگر ،معاون پژوهش��ی دانش��کده
مهندس��ی دریا دانشگاه امیر کبیر درباره غرفه
این دانش��گاه در نمایش��گاه گفت :دانشجویان
دانشگاه امیرکبیر با دس��تاوردهای آموزشی و
پژوهشی حوزه دریا در این غرفه حضور دارند،
در واقع راهاندازی این جش��نواره نقطه آغازی
برای آشنایی بیش��تر نوجوانان با موضوع دریا
اس��ت نوجوانانی که آیندهس��ازان این کش��ور
هس��تند و این اقدام معاون��ت علمی و فناوری
ریاس��ت جمهوری تضمینی برای فعالیت روی
ای��ن حوزه در آینده اس��ت .عضو هیات علمی
دانش��گاه امیرکبیر درباره اهمیت برگزاری این
جشنواره عنوان کرد :در مقایسه با سایر صنایع،
به صنعت دریا در کشور ما دیرتر پرداخته شد
و دالیلی همچون جنگ تحمیلی عاملی برای
فعالیت و تمرکز روی این حوزه بود تا سرمایه

علی دش��تی پور مدیر پژوهشس��راهای دانش
آم��وزی اداره کل آموزش و پرورش تهران گفت:
متاسفانه در کشور ما حوزه دریا مغفول مانده و
این جشنواره به نوعی جهتگیری در این عرصه
را مش��خص میکند تا با جدیت بیشتری روی
آن کار ش��ود .در این غرفه اختراعات و مقاالت
پژوهش��ی دانشآم��وزان در ح��وزه دری��ا ارائه
ش��ده تا ضمن معرفی ظرفیتها و تواناییهای
پژوهشسرا ،اهمیت حوزه دریا و تاثیرات آن بیان
شود تا از این طریق دانشآموزان برای فعالیت در
این حوزه ترغیب و تشویق شوند .وی بیان کرد:
فرهنگسازی موضوع دریا در جامعه و ترویج آن
یکی از دستاوردهای این جشنواره خواهد بود تا
سال بعد این جشنواره با تجربیات نخستین دوره
خود در سطح و کیفیتی باالتر برگزار شود.
كمیتههای تخصصی برای آموزش

انجمن مهندسی دریایی ایران نیز در غرفهای

پاسخ کارشناسان به سئواالت دانش آموزان در
حوزه دریا

در سوی دیگر نمایشگاه ،کارشناسانی با حضور
در غرفه به سئواالت دانش آموزان درباره صنایع
دریایی ،مسائل حوزه دریا و اشتغال در این حوزه
پاسخگو هستند ،این غرفه مربوط به شرکت نفت
و گاز پارس است .سیمین بخشیزاده کارشناس
ارشد روابط عمومی این شرکت درباره حضور در
این نمایشگاه گفت :بحث آموزش به مخاطبان
نمایشگاه خصوصا دانش آموزان از دغدغههای
اصلی ما برای حضور در این نمایش��گاه بود در
این خصوص دو کارشناس یکی درحوزه مسائل
دریا و دریانوردی و دیگری در حوزه صنایع دریا
و مش��اغل مرتبط با آن را برای پاس��خگویی به
س��ئواالت در غرفه مس��تقر کردیم .وی افزود:
همچنین با پخش فیلم کوتاه و کلیپ در زمینه
خشکی و دریا قصد آشنایی بیشتر دانشآموزان
در حوزه دریا را داریم ،عکسها و بنرهای غرفه
نیز برای آشنایی بیشتر مخاطبان با فعالیتهای
شرکت نفت و گاز پارس طراحی شدهاند.
دستاوردهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان
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گذاری روی آن س��رعت بیشتری بگیرد .از آن
زم��ان مراکز صنعتی و دانش��گاهی این حوزه
را ب��ا جدیت دنبال کردن��د البته تحریمها نیز
موتور محرکه برای فعالیت بیشتر در این حوزه
ش��دند .زراعتگر تصریح کرد :خوش��بختانه در
حال حاضر بسیاری از فناور یهای مرتبط با این
حوزه از طراحی و مهندسی تا تولید در کشور
انجام می ش��ود اما با توجه با اینکه فعالیتهای
ما در این عرصه نسبت به سایر کشورها دیرتر
آغاز ش��ده باید با زحمت بیشتر پیش برویم تا
به جایگاهی که الیق آن هس��تیم دس��ت پیدا
کنیم.
اختراعات دانشآموزان نخبه در غرفه پژوهش
سراهای دانشآموزی

پژوهسراهای دانش آموزی تهران نیز با یک غرفه،
دس��تاوردهای دانشآموزان نخبه در حوزه دریا
را در این نمایش��گاه معرفی کرده است ،محمد

ب��ه معرفی فعالیت های ای��ن انجمن پرداخته
و برنامهه��ای کمیته ه��ای تخصصی خصوصا
در بخش آموزش در س��ال جاری برای عالقه
مندان بیان میش��ود تا با برنامهریزی مناسب
در آن شرکت کنند.
جشنواره دانشآموزی دریا نخستین گام برای
معرفی و آش��نایی آحاد جامعه با حوزه دریا و
توسعه صنایع مرتبط با آن در کشور است در
این نمایشگاه دستاوردهای این حوزه با حضور
شرکت های دانش بنیان و سازمان های دولتی
ت��ا حدی معرفی ش��د ت��ا در دوره های بعدی
شاهد اختراعات و توسعه فناوریهای مرتبط
با آن باشیم .در واقع این جشنواره عاملی برای
ش��تاب دادن به فعالی تهایی است که در این
حوزه انج��ام میگیرد تا جوان��ان و نوجوانان
کشور با انگیز های دو چندان به اختراع در این
عرصه بپردازند.

دانش و پژوهش

با همت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
و هم�کاری نهاد ه�ای دریایی ،آمارنام�ه دریایی ایران،
کت�اب صنای�ع و فن�اوری ه�ای دریایی و کت�اب ایران
کشوری دریایی منتشر شد.

دانش و پژوهش دریایی

بررسي کاويتاسيون پروانه مغروق و عوامل
موثر برآن با استفاده از نرم افزار عددي

یکی از اجزای کاربردی در صنایع دریایی پروانهها
و علی الخصوص نوع مغروق آن میباشند .بازده
این اجزاء در عملکرد ش��ناورهای س��طحی و
زیرسطحی ،اهمیت باالیی دارد .اما یکی از عوامل
نامطل��وب در بازده و عملک��رد پروانهها ،پدیده
کاواکزایی اس��ت .این عامل منجر به شکست
نیروی رانش،گش��تاور و ایجاد نوف��ه در پروانه
میشود .یکی از راهکارهای صنعتی و کاربردی
ب��رای کاهش اثر این پدیده و یا مهار آن ،ایجاد
تغییر در هندس��ه پروانه است .البته باید توجه
داشت که در کنار این تغییرات هندسی ،عالوه بر
تاثیرگذاری بر روی کاواکزایی ،سایر مشخصات
عملکردی دیگر پروانه نیز دچار تغییر میشوند .از
اینرو در پایاننامه حاضر ،میزان تاثیر متغیرهای
هندسی بر پدیده کاواکزایی و دیگر مشخصات
عملکردی پروانه مورد بررسی قرار گرفته است.
برای این هدف ،از تحلیلهای عددی با استفاده
از نرمافزار انس��یس سیافایکس استفاده شده
اس��ت .در ابتدا برای دس��تیابی به تحلیلهای
صحیح به بررسی استقالل از دامنه حل ،استقالل
از شبکه و کالیبرهکردن دامنه حل پرداخته شده
است .سپس ،نتایج عددی با دادههای تجربی با
تطابق مناسبی صحهگذاری شده است .در انتها
فیزیکی-هندسی ریک،
میزان تاثیر متغیرهای
ِ
اسکیو و گام هندس��ی پروانه ،بر مشخصههای
حج��م کاواک زای��ی ،نیروی رانش و گش��تاور
پروانه نیز اس��تخراج و اس��تنتاج شده است .اما
از جمله مهمترین نتایج بدست آمده می توان
اشاره نمود که ،با کاهش ضریب پیشروی و عدد
کاواکزایی ،میزان حجم کاواکزایی ،به صورت
چش��مگیری برای تمامی زوایای ریک و اسکیو
افزایش مییابد .این مسئله در حالت تجربی نیز
اتفاق افتاده و صحهای بر درس��تی روند صورت
گرفته میباشد .همچنین افزایش مثبت زاویه
ریک ب��ر کاهش حج��م کاواک زایی تا حدی
موثر است .اما میزان تغییرات حجم کاواکزایی،
نیروی رانش و گشتاور و روند منظم آن با تغییر
گام هندسی تا حد زیادی مشهودتر از دو متغیر
دیگر است .بطوریکه با افزایش گام نیروی رانش،
حجم کاواکزایی و گشتاور تا حد چشمگیری
افزایش مییابند .در آخر می توان اش��اره نمود
که زاویه اس��کیو از میان دیگر متغیرها تاثیرات
نسبتاً کمتری بر مشخصههای نیرو و گشتاور را
گذاشته است.
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انتشار کتاب آمار نامه دریایی94
برای ه��دف نیل به توس��عه
دریایی در کشور شایسته است
وضعیت کنونی صنایع دریایی
ایران با نگاهی عمیقتر و دقت
بیشتری بررسی شود .در این
راس��تا ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی تدوین آمارنامه دریایی کشور
را منتشر کرد.
به گزارش مارین نیوز ،آمارنامه که حاوی اطالعات
جام��ع و یکپارچه از عملک��رد حوزههای مختلف
دریایی کش��ور است؛ شامل ش��اخصهای ارزیابی
وضعیت حوزههای مختلف دریایی و آمار مربوط به

این شاخص هاست .این آمارنامه به صورت سالیانه
به روز رسانی شده است و طبیعتا می توان به تدریج
و طی سالهای آینده نسبت به افزایش شاخصها و
آمارهای مرتبط اقدام کرد.
نسخه اول این مجموعه در آذرماه  93به چاپ رسید
و شامل حوزههای شیالت ،ساخت و تعمیر شناور،
بناور و حمل و نقل دریایی ،گردش��گری دریایی و
ساحلی ،آموزش و تحقیقات ،صنایع فراساحل بوده
است و همچنین سعی شده است تا حتی االمکان
اطالعات کمی مفیدی در این حوزه ارائه شده است.
از این رو ستاد بر آن شد تا در سال  94نسخه کامل
تری از آن را تهیه کند.

کتاب «صنایع و فناوریهای دریایی» منتشر شد

در ای��ن کتاب «صنای��ع و فناوریهای دریایی»
سعی شده تا اطالعات دقیق و تخصصی در مورد
رشتههای مختلف صنایع دریای��ی و حوزههای
فعالیت هرکدام ارائه نماید.
به گزارش مارین نیوز ،این کتاب شامل هش��ت
فصل می باشد که در هر فصل به یکی از حوزههای
صنیع دریایی و فناوریهای مرتبط پرداخته شده
اس��ت .در هر فصل ابتدا با زبانی س��اده مفاهیم
توضیح داده شود و در ادامه س��عی شده است به
کمک تصاویر و اشکال جذاب فناوریهای مورد
اس��تفاده در هر یک از بخشهای صنایع دریایی
تشریح گردد.
الزم به ذکر اس��ت کتاب " صنایع و فناوریهای
دریایی" توسط س��تاد توسعه فنآوری و صنایع

دانش بنیان دریایی معاونت
علم��ی و فناوری ریاس��ت
جمه��وری تهی��ه و چاپ
گردی��د که با حض��ور دبیر
این ستاد دکتر محمد سعید
سیف ،در نخستین جشنواره
دانش آموزی دریا رونمایی گردید .امید اس��ت با
ارائ��ه مطالب این کتاب و اطالعاتی که در زمینه
صنایع و فناوریهای دریایی در اختیار مخاطبان
عزیز قرار میگیرد ،بتوان گامی هرچند کوچک
در راس��تای ترویج فرهنگ دریای��ی برداشته و
شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این حوزه
و همچنی��ن اقتدار ملی در س��طح منطقه ای و
جهانباشیم.

کتاب«ایرانکشوریدریایی»رونماییشد
کت��اب «ای��ران کش��وری
دریای��ی» به زبان فارس��ی
و انگلیس��ی ب��ا انعک��اس
توانمندیهای دریایی کشور و
با هدف شناسایی فرصتها
در دوران پسا تحریم به تحریر در آمده است .به
گزارش مارین نیوز ،این مجموعه حاوی بخشی
از مهمترین دستاوردهای صنایع دریایی کشور
در س��الهای اخیر است که با امید توجه بیشتر
مسئوالن و تصمیم سازان به این صنعت حیاتی
و راهبردی تهیه و تدوین شده است .امید است
این مجموعه بتواند گام کوچکی در راه حمایت از

توسعه توان و تجربه متخصصان داخلی برداشته
و در س��الهای آت��ی پیش��رفتهای روز افزون
کش��ور در همه عرصههای دریایی رقم بخورد.
الزم به ذکر اس��ت کتاب 'ایران کشور دریایی'
توس��ط ستاد توس��عه فنآوری و صنایع دانش
بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری تهیه و چاپ گردید که با حضور دبیر
این ستاد دکتر محمد سعید سیف ،دکترسعید
مظاهری و مهندس عبدالحسین خدری ،توسط
آق��ای مهن��دس مرتضی بنی جمال��ی در روز
هفتم مهر در مراسم بزرگداشت روز دریانوردی
رونماییگردید.
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الگوي ارزيابي و انتخاب پیمانکاران فرعی و تامینکنندگان
مگاپروژههای صنعت فراساحل نفت و گاز
دكتر عزت اله اصغريزاده
دكتر محمدرضا تقيزاده
3
سیده نرگس حسيني اصيل
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چکیده
عمدتاً روش انتخاب پيمانكاران بر اس��اس پايينترين قيمت پيش��نهادي
است ،اما واضح است ،درارزيابي پيمانكاران شركت كننده در يك مناقصه،
شاخصهاي كمي وكيفي متعدد با درجات اهميت متفاوت ،مطرح است و
بايد در تصميمگيريها مورد توجه قرار گيرند .عدم توجه به اين مهم باعث
ميش��ود كه اجراي پروژه از منظر كلي با مش��كالتي نظير افزايش زمان و
هزین��ه اجرايي ،كاهش كيفيت ،بروز ح��وادث غيرقابل جبران و  ...مواجه
شود .معيارها و نحوه تصميمگيري در زمينه انتخاب پيمانكاران وابستگي
زيادي به زمينه فعاليت دارد و بايد ويژگيها و نيازمنديهاي صنعت مورد
نظر مد نظر قرار گيرد .صنعت فراس��احل نفت وگاز از جمله صنايع بزرگ
كشور است كه در سالهاي اخير حجم قابل توجهي از پروژههاي توسعهاي
كش��ور را به خ��ود اختصاص داده و از منظر اس��تراتژيك ه��م از اهميت
بااليي برخوردار اس��ت .پژوهش حاضر با هدف ارائه الگويي جهت انتخاب
تامين كنندگان و پيمانكاران فرعي در مگا پروژه هاي صنعت فراساحل نفت
و گاز كشور انجام گرفته است .بدين منظور ابتدا شاخصهاي مهم در زمينه
ارزيابي پيمان��كاران و تامين كنندگان با توجه به نظرات خبرگان صنعت
فراس��احل نفت و گاز و با بكارگيري آزمون آماري مناسب شناسايي شده
است .سپس وزن هريك از شاخصهاي مذكور با استفاده از روش فرآيند
تحليل سلس��له مراتبي ( )AHPمشخص شده اس��ت .يافته هاي پژوهش
نش��ان مي دهد كه عوامل "س��اختار مديريتي و پرسنلي"" ،ثبات مالي"،
"تج��ارب" و "عملكرد" گذش��ته" ،مطلوبيت مالي و فن��ي پروپوزال" و نيز
"سازمان پيمانكار" از جمله عوامل موثر در زمينه انتخاب تأمين كنندگان
و پيمانكاران در انجام پروژه هاي فراساحل نفت و گاز مي باشند .همچنين
نتايج حاصل از بكارگيري روش  AHPحاكي از آن است كه گروه "تجارب
گذشته" و "عملكرد گذشته" مؤثرترين عامل در انتخاب تأمين كنندگان و
پيمانكاران و ساير عوامل در اولويتهاي بعدي هستند.
واژه هاي كليدي :صنعت فراساحل نفت و گاز ،مگاپروژه ،انتخاب پيمانكار،
فرآيند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
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یک پروژه از مجموعهای از فعالیتها ش��کل میگیرد که برای دس��تیابی
به هدفی مش��خص انجام میشوند و زمانی موفق است که در زمان معین
به بهرهبرداری برس��د ،هزینه آنها در چارچوب تعیین شده بوده و کیفیت
مورد انتظار را برآورده کند (کاش��یواگی و بایفیلد  .)2002 ،س��ازمانها به
دالی��ل مختلف اقتصادی ،جغرافیایی ،تکنولوژیک��ی و  ...به ناچار بخش یا
تمامی فعالیتهای پروژه را به یک یا چند شرکت دیگر برونسپاری کرده و
تامین خدمات و کاالهای مورد نیاز پروژه را به شرکتهای دیگر (پیمانکار)
بس��پارند .بنابراین پیمانکاران ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در انجام موفق پروژهها دارند.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر مهمت��رﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺒﻞ

از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اس��ت (رجائی و حضرتی .)1387 ،پيمانكاران تأمينكننده
عمده خدمات و تجهيزات موردنياز پروژهها هستند .به علت تنوع و تعدد
پيمانكاراني كه بالقوه ،داراي شرايط و تواناييهاي الزم جهت انجام پيمان و
پروژه هستند ،مسأله مهم آن است كه كدام پيمانكار بايد انتخاب شود .پس
بهناچار ،بايد ابتدا پيمانكاران را ارزيابي ،رتبهبندي و پس از آن ،انتخاب کرد
تا اجراي پروژه به بهترين نحو ،تضمين شود.
عمدت��اً روش انتخاب پيمانكار پروژهها در شركتها و س��ازمانها براس��اس
پايينترين قيمت پيش��نهادي ميباشد ،اما بررس��یها و تحقیقات نش��ان
میدهند که انتخاب پیمانکار تنها بر اساس قیمت پیشنهادی منافع بلند
مدت کارفرما را در پی نداشته و انتخاب شایس��تهترین پیمانکار مستلزم
بهرهگیری از مجموعهای جامع از معیارها و شاخصها است .این مجموعه از
معیارها میتوانند شایستگی و صالحیت پیمانکار جهت اجرای پروژه مورد
نظ��ر را در چارچوب هزینه ،زمان و کیفیت مطلوب ارزیابی و برآورد کنند
(کانگ و فنگ .)2009 ،
در راس��تاي هماهنگس��ازي تصميمات و رفع پيچيدگي مسأله ارزيابي
پيمانكاران ،مدلهاي مختلفي براي حل اين مس��أله پيشنهاد شده است.
هال��ت ( )1998تقس��يمبندي از اي��ن مدلها ارائه داده اس��ت كه شامل
مدلهاي بسپوك  ،تحليل چند شاخصه ،تئوري مطلوبيت چندشاخصه ،
رگرسيون چندگانه ،آناليز خوشهاي  ،تئوري مجموعههاي فازي و تشخيص
چندمتغيـره است.
ب��ا توجه به اهمیت در نظر داشتن شاخصهای مختلف در زمینه انتخاب
پیمانکاران اصلح ،روشهای تصمیمگیری چند شاخصه اس��تفاده رایجی
در مطالعات انجام شده داشتهاند .فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPاز
جمله اولين روشهايي بوده كه براي ارزيابي تعيين صالحيت پيمانكاران
و رتبهبندي آنها بهكار رفته اس��ت .همچنین مرور ادبیات نشان میدهد
ای��ن مدل از جمله پرکاربردترین مدلها نیز بوده اس��ت .مصطفی و ریان
( )1990از جمل��ه اولین محققی��ن بودهاند که از  AHPبه منظور انتخاب
تامینکنندگان پروژه اس��تفاده کردهاند .پژوه��ش آنها در شرکت EG&G
(پیمانکار وزارت انرژی آمریکا) انجام شده است .با توجه به اینکه در شرکت
مذك��ور الزام در نظر گرفتن شاخصهای فنی و کیفی متعددی در زمینه
انتخاب پیمانکاران جز وجود داشته است آنها روش AHPرا پیشنهاد داده
و مدل خود را بر اساس این روش توسعه دادهاند .در پژوهشي دیگر فونگ
و چ��وی ( )2000جهت ارائ��ه یک مدل انتخاب پیمانکاران در پروژههای
عمرانی بخش دولتی هنگ کنگ از مدل AHPاس��تفاده کردهاند .تحقیق
آنها در س��ه گام اصلی انجام شده است .در گام اول مدلسازی ،آنها درخت
تصمیم خود را که شامل دو سطح شاخص و زیر شاخص بوده است تهیه
کردهاند .آنها جهت شناسایی شاخصها ابتدا لیست اولیهای از مرور ادبیات
تهیه کردهاند و نظرات مدیران مش��غول در زمینه تامین پروژهها را درباره
شاخصهای این لیست جمعآوری کردهاند و با تحلیل آماری لیست نهایی
شاخصه��ای موثر را شناس��ایی کردهاند .در گ��ام دوم نظر خبرگان را در
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رابطه با اهمیت شاخصهای شناس��ایی شده با مقایسات زوجی استخراج
کردهاند و در انتها نیز با استفاده از روش تعریف شده در  AHPوزن اهمیت
ه��ر یک از شاخصها را مش��خص نمودهاند (فونگ و چ��وی .)2000 ،در
پژوه��ش حيدري و حی��دری ( )1387عالوه بر شناس��ايي شاخص-هاي
موثر بر انتخ��اب پيمانكـار ،ميـزان اهمي��ت و اولويتبندي شاخصهاي
مزبور با اس��تفاده از مـ��دل AHPدر تصـميم گيـري گروهي تعيين شده
و نحوه اس��تفاده از مدل  AHPجهت انتخاب مناس��ب ترين پيمانكار بــر
اس��ــاس شاخصه��اي اولويــت بنــدي شــده در پــروژة مؤسس��ــه
مــالي و اعتبــاري شهرستان "لردگان" نشان داده شده است (حيدري و
حيدري .)1387 ،یکی از توسعههای انجام شده در زمینه استفاده از AHP
اس��تفاده از قابلیت آن در شرایط تصمیمگیری گروهی است که از جمله
مدلهای توس��عه داده شده میتوان به مقاله جاکوسکی و همکاران اشاره
کرد (جاوکوسکی و همکاران .) 2010 ،
عالوه بر  AHPروشهای دیگر تصمیم گیری چند شاخصه نیز در این زمینه
استفاده شده اس��ت .یکی از روشهای استفاده شده روش فرآیند تحلیل
شبکه ( ) ANPاس��ت .این روش يكي از مرس��ومترين شيوههاي برخورد
با وابس��ـتگي بـين معيارهـاس��ت .كاربرد روش فرآيند تحليل شـبكهاي
( )ANPبـراي درنظرگيـري وابستگي دروني و بازخورد ميان معيارهاست.
اس��تفاده از ايـن روش براي درنظرگيري روابط متقابـل بـين معيارهـا در
بسـياري از مقـاالت بـه چشـم مـي خـورد كـه از جملـه آنهـا مـيتـوان
بـ��ه مقاالت (چنگ و لی )2004 ،و (شی��ور و شیه  )2006 ،اشاره کرد .از
دیگر روشهای استفاده شده میتوان به روش تاپسیس (فروغی و ایزدی ،
 )2013و (رجائی و حضرتی ،)1387 ،روش الکتره (مرزوک ،)2010 ،روش
( PROMETHEEاصغریزاده و شوکتپور )1389 ،و  ...اشاره کرد.
در تعیی��ن مدل ارزيابي الزم اس��ت اين نكته در نظ��ر گرفته شود که هر
صنع��ت دارای ویژگیهای منحصر به فرد اس��ت و با مس��ائل خاص خود
مواجه است كه بايد به منظور ارزيابي ،رتبهبندي و در نهايت انتخاب دقيق
پيمانك��اران ،آنها را در تعيين شاخصه��اي ارزيابي و طراحي مدل مربوطه
مورد لحاظ قرار دهند .از جمله صنايع بزرگ كش��ور كه در سالهاي اخير
حجم قابل توجهي از پروژههاي توسعهاي كشور را به خود اختصاص داده و
از منظر استراتژيك هم از اهميت بااليي برخوردار است ،ميتوان به صنعت
فراساحل نفت و گاز اشاره داشت.
در اين مقاله تالش ميگردد تا با در نظر گرفتن ساختار و ويژگيهاي صنعت
فراساحل و مالحظات اجرايي پروژههاي بزرگ الگوي مناسبي براي ارزيابي
و انتخاب پيمانكاران اين حوزه بر اساس مدل  AHPارايه گردد.
ساختار مقاله بدين صورت است .در ابتدا صنعت فراساحل و فرآيند تامين
آن شرح داده شده اس��ت .در بخش س��وم گامهای طراحی مدل و نتایج
حاصل از آنها ذکر شده است .تحلیل و بررسی نتایج حاصله و نیز جمعبندی
و پیشنهاد برای تحقیقات آتی نيز در خاتمه ارائه شده است.
 -2صنعت فراساحل نفت و گاز و فرآيند تامين در آن
تولید نفت از میادین خشکی هرچند قدمتی  153ساله دارد و همچنان نیز
بخش اعظم نفت مورد نیاز دنیا از میادین واقع در خشکی تأمین میشود ،اما
با افت شدید تولید از این میادین ظرف سالهای اخیر و روند رو به افزایش
تولید نفت از دریاها ،به جرأت میتوان گفت که میادین دریایی به خط مقدم
صنعت نفت درسراسر دنیا تبدیل شدهاند .هر چند در حال حاضر فقط یک
سوم از نفت مورد نیاز دنیا از میادین دریایی تولید میشود ،اما موضوعی که
توجه به آن فوق العاده حائز اهمیت میباشد این اس��ت که نزدیک به 70
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درصد از میادین نفت و گازی که فقط طی  10س��ال گذشته در سراس��ر
جهان کش��ف شدهاند ،در میادین فراساحلی یافت شدهاند (طاهريفرد و
همكاران.)1391،
فعالیتهای پروژههای نفت و گاز در حوزه دريايي دارای فعالیتهای اصلی
اکتشاف ،حفاري اکتش��افي ،حفاري توسعهاي ،ساخت و نصب سازههاي
درياي��ي ،لولهگذاري دريايي ،پیشراه-ان��دازی و راهاندازی ،عمليات توليد
و انتقال فرآورده اس��ت .تمامي اين عملياتها داراي ابعاد گستردهاي است
كه زنجيره گس��تردهاي از فعاليتها را شامل ميشود .كليه فعاليتهاي اين
صنع��ت داراي ويژگيهاي منحصر به فردي از جنبه فناوري و دانش فني،
ساختار هزينه ،ايمني ،محيط زيست ،تخصص نيروي انساني و  ...است كه
حساسيت فعاليتهاي آن را بسيار باال ميبرد و متعاقب آن انتخاب پيمانكاران
مناسب هر فعاليت در زنجيره ارزش اين صنعت را مهمتر مينمايد.
در حال حاضر روزانه  20درصد توليد نفت ايران مربوط به ميادين فراساحل
است و  66/4درصد از ذخاير گازي كشور در ميادين فراساحل جاي گرفته
اس��ت .همچنين پارس جنوبي بعنوان بزرگترين ميدان گازي دنيا ،بين
ايران و قطر مشترك بوده و  50درصد از ذخاير گازي خاورميانه را در خود
جاي داده اس��ت (مركز پژوهشهاي مجل��س .)1392 ،با توجه به ذخاير
غني نفت و گاز در بخش فراساحل در آبهاي خليج فارس و درياي خزر،
اين بخ��ش در دورههاي مختلف از اهميت ويژهاي برخوردار بوده اس��ت.
قبل از انقالب اس�لامي آنچه كه از امور فراساحل در ايران به اجرا گذاشته
ميش��د در اختيار و تحت نظارت شركتهاي آمريكايي متخصص در اين
بخش بود .تمركز فعاليتهاي صنعت فراساحل نيز عمدتاً بر روي ميادين
محدودي قرار داشت .اما شكلگيري صنعت فراساحل نفت و گاز كشور را
ميتوان بعد از جنگ تحميلي دانست .در سالهاي  68-69كارهاي مربوط
به بازسازي سكوهاي آسيب ديده در جنگ تحميلي به پيمانكاران خارجي
واگذار ميشد اما از اوايل دهه هفتاد و اجراي پروژه نوسازي سكوهاي ميدان
نفتي ابوذر توسط مشاوران و پيمانكاران ايراني ،صنعت فراساحل نفت و گاز
كش��ور فعاليت جدي خود را آغاز نمود .در ادامه ،اهميت توس��عه ميادين
گازي پارس جنوبي ،سبب شد روند توسعه صنعت فراساحل كشور شتاب
بيشتري بگيرد .به طوريكه در توسعه فازهاي اوليه پارس جنوبي (فازهاي
 )10-1پيمانكاران داخلي در كنار شركتهاي خارجي نقش مهمي داشتند
و در سالهاي اخير با توجه به تحريمهاي صنعت نفت كشور و عدم امكان
فعاليتهاي شركتهاي نفتي خارجي ،توسعه فازهاي باقيمانده منحصرا ً
بوسيله شركتهاي داخلي صورت ميپذيرد.
مدل قراردادی که در حال حاضر در این صنعت رایج است ،مدل قراردادی
مهندس��ی ،تامین ،س��اخت و نصب و راهاندازی ( ) EPCICاست .در اين
قراردادها يك شركت پيمانكار اصلي از س��وي شركت بهرهبردار انتخاب
ميشود و شركت پيمانكار اصلي متعهد به انجام قرارداد با زمان و هزينه
مش��خصي ميشود .پيمانكار اصلي جهت انجام پ��روژه پيمانكاران فرعي
و تامين كنندگ��ان م��ورد ني��از را در اختيار ميگيرد و مس��تقيماً با آنها
ق��رارداد منعقد مي كند .در واقع در اين نوع از قراردادها شركت بهرهبردار
مسئوليتها و اختيارات پيشبرد پروژه را به پيمانكار اصلي واگذار مي كند
(هالم��ن و براکس  .)1999 ،در حال حاضر نيز اي��ن نوع از قراردادها در
صنعت نفت و گاز كشور رايج است .به طوريكه وزارت نفت و شركتهاي
تابع��ه آن يك پيمانكار اصلي يا در صورت لزوم چند پيمانكار اصلي را در
قالب یک کنسرس��یوم براي توسعه ميادين نفت و گاز انتخاب مي كنند،
س��پس پيمانكار اصلي منتخب پروژه را به چند زير پروژه تقسيم مي كند

Marine Engineering
و زير پروژهها را به چند پيمانكار فرعي ميسپارند .به طور مثال ،در طرح
توسعه فاز  19پارس جنوبي ،شركت نفت و گاز پارس از طرف شركت ملي
نفت ايران و به عنوان كارفرما (شركت بهرهبردار) پروژه را به كنسرس��يوم
شركتهاي پتروپارس ،شرکت مهندس��ی و س��اخت تاسيس��ات دريايي
ای��ران و شركت پتروپارس اي��ران (به رهبري شركت پتروپارس به عنوان
پيمانكار اصلي) واگذار نموده اس��ت .اين پروژه شامل احداث تاسيس��ات
خش��كي در محدوده كار شرك��ت پتروپارس ايران ،احداث تاسيس��ات
فراساحل شامل سكوها و خطوط لوله و در محدوده كار شرکت مهندسی
و س��اخت تاسيس��ات دريايي ایران و حفاري چاهها در محدوده شركت
پتروپارس اس��ت  .همچنين در س��طح بعد ،شرکت مهندس��ی و ساخت
تاسيس��ات دريايي ایران به عنوان پیمانکار اصلی در حوزه فراس��احل نيز
جهت انجام امور مربوط به س��اخت ،لوله-گذاري ،حمل و بارگيري ،پيش
راهان��دازي و راهاندازي و همچنين تامين تجهيزات از پيمانكاران فرعي و
تامين كنندگان اس��تفاده كرده است .در واقع مساله اصلی پژوهش پیش
رو این اس��ت که شرکتهای پیمانکار اصلی مانن��د پتروپارس و شرکت

مهندسی و ساخت تاسيسات دريايي ایران كه در بخش فراساحل توسعه
ميادين نفت و گاز مش��غول فعاليت هس��تند ،میبایست چگونه و با چه
معیارهای��ی پیمانکاران فرعی و تامی��ن کنندگان خود را انتخاب کنند تا
اطمینان حاصل شود ک��ه آنها از صالحیت و توانایی الزم برای انجام کار
واگذار شده به آنها برخوردار هستند.
 -3الگوي انتخاب پيمانكار
طراحي الگو در دو بخش اصلي مطابق جدول  1انجام شده است .در بخش
اول به شناسايي شاخصهاي موثر در انتخاب پيمانكاران و تامين كنندگان
پرداخته شده است و بر اساس جمعآوري نظرات خبرگان صنعت فراساحل
نفت و گاز و تحليل آماري اين اطالعات شاخص-هاي موثر شناسايي شده
است .در بخش دوم وزن اهميت هر يك از شاخصها تعيين شده است .در
اين بخش به وسيله روش  AHPوزن شاخصهاي شناسايي شده در بخش
اول ،اس��تخراج شده اس��ت .در ادامه به تشريح گامهاي اجرايي هر يك از
بخشها و نتايج بدست آمده از آن مي پردازيم.

جدول  -1مراحل طراحي الگو
بخش اول :شناسايي شاخصهای موثر
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عنوان
شناسايي فهرست اولیه شاخصها
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پااليش شاخصهای شناسايي شده و انتخاب شاخصهای مهمتر
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1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

تشكيل تيم خبرگان

بخش دوم :تعیین وزن اهمیت هر یک از شاخصها بر اساس روش AHP
ترسيم سلسله مراتب تصميم
تشكيل تيم خبرگان

انجام مقايسات زوجي و تلفيق نظرات خبرگان
محاسبه اوزان شاخصها

بررسي سازگاري نظرات خبرگان

 -1-3شناسايي شاخصهاي موثر
اين بخش از طراحي الگو ،در قالب سه گام به شرح ادامه انجام شده است.
 شناسایی فهرست اولیه شاخصهادر اولین گام الزم اس��ت ،لیس��ت اولیه بر اس��اس شاخصهای ذکر شده
در ادبیات تش��کیل شود که با درص��د اطمینان باالیی در برگیرنده تمامی
شاخصهای مرتبط باشد .جهت انج��ام مرور ادبیات ،ابتدا منابع مرتبط با
این موضوع مش��خص و اس��تخراج گردید .بعد از بررسی مقاالت ،مشاهده
ش��د که در مقاله ارائه شده توس��ط وات و همک��اران ( )2009که در یکی
از معتبرترین مجالت حوزه مدیریت پروژه انتش��ار یافته است مرور ادبیات
جامعی در زمینه شناخت شاخصهای ارزیابی پیمانکاران ارائه شده اس��ت
اين معيارها مورد بررس��ی قرار گرفت و شاخصهای متناسب آن به عنوان
مبناي ليست شاخصهاي اوليه در نظر گرفته شد.
عالوه بر این با توجه به اینکه مقاله وات و همکاران در سال  2009منتشر شده
است ،بنابراین جهت تکمیل شاخصهای اشاره شده توسط وات و همکاران،
مقاالت انگلیسی که از سال  2009به بعد انتشار یافتهاند و همچنین تمامی
مقاالت فارس��ی یافت شده مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهایی که در

لیست وجود نداشت به آن اضافه گردید.
همچني��ن با وجود اینک��ه وات و همکاران ،مطالعه گس��تردهای در زمینه
شناخت شاخصهای ارزیابی پیمانکاران انج��ام دادهاند ،اما گروههاي ارائه
شده برای شاخصها چندان مناسب نیست .به طور مثال سه گروه کنترل
کیفیت HSE ،و مدیریت پروژه كه همگي نشان دهنده قابلیت-های سازمانی
یک پیمانکار است به طور جداگانه در نظر گرفته شده است و یا گروه متفرقه
( )Miscellaneousکه نمیتواند به عنوان یک گروه از شاخصها در ارزیابی در
نظر گرفته شود .بنابراین جهت انتخاب دستهبندی مناسب پس از بررسي
مقاالت مالحظه شد كه دس��ته بندی ارائه شده توس��ط هالت و همکاران
( )1994مناس��ب اس��ت که در آن شش گروه به شرح ذيل پیشنهاد شده
است:
• سازمان پیمانکار ()Organizational
• ثبات مالی ()Financial Stability
• ساختار مدیریتی و پرسنلی ()Management
• تجارب گذشته () Past Experience
• عملکرد گذشته ()Past Performance
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• معیارهای اختصاصی هر پروژه ()Project Specific
الزم به ذکر است گروه "معیارهای اختصاصی هر پروژه" به عنوان "مطلوبیت
پروپوزال" در لیس��ت شاخصها در نظر گرفته شده است .در نهایت ليست
اولیه شاخصها شامل  46شاخص در شش گروه ،استخراج گرديد.
 تشکیل تیم خبرگاندر ادامه ،به منظور پاالیش لیس��ت اولیه شاخصها و انتخاب شاخصهای
موثر در زمینه انتخاب پیمانکاران و تامینکنندگان مگاپروژههای فراساحل
نفت و گاز ،الزم بود تا گروهی از خبرگان با ویژگیهای زیر انتخاب شوند.
• داشتن دانش كافي در زمينه مورد نظر
• داشتن تجربه كاري مرتبط در مگاپروژههای فراساحل نفت و گاز
• تنوع تجربه در حوزههای مختلف مگاپروژههای فراساحل نفت و گاز از جمله
فعالیتهای مدیریت تامین ،مدیریت مالی ،فعالیتهای اجرایی و فنی
• در دسترس بودن
با توجه به این ویژگیها گروهی  25نفره از خبرگان این صنعت شناسایی
گردید .خبرگان در نظر گرفته شده در س��طوح مدیریت ارشد و عملياتي
شرکتها و پروژههای صنعت فراساحل و در فعالیتهای مختلف از جمله
حفاری ،لولهگذاری و نصب ،س��اخت ،مهندسی و  ...دارای تجربه هستند.
خبرگان مذكور در فعالیتهای مختلف پروژههای توس��عه فازهای فاز  9و
 17 ،14 ،12 ،100و  19 ،18پ��ارس جنوب��ي ،پروژههای  NHRCو De� D1
 velopmentدر كشور هند ،توسعه میدان فوروزان و  ...حضور داشتهاند که
میتوان این مجموعه را جزء مهمترین پروژه-های فراساحل دانست که در
کشور انجام شده است.
 پااليش شاخصهای شناسايي شده و انتخاب شاخصهای مهمترمدل تصميمگيري مناسب مدلي است كه بتوان با در نظرگرفتن كمترين
متغير تصميمساز مناسبترين گزينه نزديك به شرايط بهينه را انتخاب كرد
(اصغرپور .)1387،لذا الزم اس��ت در اين مرحله تعداد شاخصهای اولیه را
پااليش نمود تا آنها را كه از اثرگذاري و اهميت كمتري برخوردارند حذف
كرد .هرچه متغيرهاي كمتري در تصميمگيري نقش داشته باشند ،ميتوان
با صرف هزينه كمتر و با سرعت بيشتر به تصميمگيري پرداخت.
بدي��ن منظور شاخصهای شناس��ايي شده در قالب يك پرسش��نامه و با
استفاده از طيف پنج نقطهاي ليكرت مورد نظرسنجي خبرگان قرار گرفت
و نهايتاً با استفاده از آزمون دوجملهاي شاخصهایی كه از اهميت كافي در
تصميمگيري برخوردارند ،انتخاب شد.
در پرسش��نامه ای که در اختيار خبرگان ق��رار داده شد ،هريك از خبرگان
بايد با استفاده از يك طيف پنج نقطهاي ميزان اهميتي كه براي هر يك از
شاخصها تصميمگيري قايل هستند را مشخص کنند .مقدار  1به معني
اهمیت بسیار کم و  5به معناي اهمیت بسيار زیاد بوده است.
پ��س از آنكه كليه خبرگان نظر خود را در ارتباط با كليه شاخصها ارايه
نمودند .با استفاده از آزمون دوجملهاي ،شاخصهای موثر در تصمیمگیری
استخراج ميشود .آزمون دوجملهاي يكي از آزمونهاي ناپارامتريك ميباشد.
آزمونهاي ناپارامتريك برخالف آزمونهاي پارامتريك مستلزم فرض خاصي
درب��اره شكل توزيع جامعه (مانند نرمال بودن) نيس��تند و همچنين براي
آزم��ون فرضيههاي مطرح شده با نمونههاي كوچك بس��یار مفيد اس��ت
(مؤمني.)1389 ،
بدین منظور برای هر یک از  46شاخص یک آزمون دوجملهای با دادههای
فراهم شده از نظرات خبرگان به صورت زیر انجام شد:
 :H0شاخص مورد نظر در تصميمگيري بنگاه هولدينگ غيرمؤثر است.
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 :H1شاخص مورد نظر در تصميمگيري بنگاه هولدينگ مؤثر است.
با توجه به آنكه در پرسشنامه مربوطه از طيف  5گزينهاي ليكرت استفاده
شده است ،الزم است مرز تأثيرگذاري در طيف را تعريف نمود .بدين منظور
الزم است عددي به عنوان  Cut Pointبراي تعريف آن استفاده نمود كه در اين
پژوهش عدد  3براي آن در نظر گرفت شده است .بدين معني كه در صورتي
كه امتياز ارايه شده براي هر شاخص از عدد ( 3تأثير متوسط) بيشتر بود آن
شاخص از نظر خبره به عنوان شاخص تأثيرگذار محسوب گردیده است.
در اين آزمون با توجه به مقدار  Cut Pointنظرات به دو گروه تقسيم بندي
ميشوند ،گروه ( pنس��بت افراد كه نظراتشان كمتر از  3ميباشد) و گروه
( qنس��بت افراد كه نظراتشان بيشتر از 3ميباشد) ،با توجه به اين تقسيم
بندي مقدار نسبت موفقيت كه در اين پژوهش عدم تأثيرگذاري شاخص در
تصميمگيري ميباشد با عدد  0.60مقايسه ميشود اين عدد كه از تقسيم
 3به  5به دست ميآيد كه با عنوان  Test Proportionشناخته ميشود.
هر چه نسبت موفقيت از  0.60كمتر باشد ،بدين معني است تعداد افرادي كه
اعتقاد دارند شاخص از تأثير گذاري الزم برخوردار است ،افزايش مييابد.
به بيان رياضي ميتوان گفت:
شاخص مورد نظر در تصميمگيري بنگاه هولدينگ غيرمؤثر است:
H0:P≥ %60

شاخص مورد نظر در تصميمگيري بنگاه هولدينگ مؤثر است:

H1:P %60
π

جهت انجام این آزمون از نرم افزار  SPSSنس��خه  16اس��تفاده شد .در این
آزمون در صورتيكه سطح معني داري (با  Exact Sigدر خروجی نرم افزار
 SPSSنمایش داده میشود) که مقدار خطايي است كه در رد فرضيه صفر
مرتكب ميشويم ،از آلفا ( معادل ) 0/05كه سطح خطاي در نظر گرفته شده
است ،كمتر شود ،فرض صفر آزمون رد و با اطمينان  %95اطمينان ميتوان
به پذيرش فرض حكم نمود و پذيرفت كه عامل مورد نظر به عنوان عامل
مؤثر در تصميمگيري محسوب ميگردد.
با توجه به این موضوع ،با بررسی خروجی آزمون  25شاخص موثر به شرح
ادامه استخراج گرديد .البته باید این نکته ذکر شود که یکی از نظرات که به
صورت شفاهی از طرف خبرگان ارائه شد این موضوع بود که گروه شاخص
مطلوبیت پروپوزال به دو گروه مجزای مطلوبیت مالی پروپوزال و مطلوبیت
فنی پروپوزال تقسیم شود تا مقایسات در مراحل بعدی تحقیق معنادار باشد.
بنابراین شاخصهای نهایی در هفت گروه در نظر گرفته شده است.
 -1سازمان پیمانکار
• شهرت و خوشنامی
• نظام مدیریت ایمنی و استاندارهای ایمنی
• برنامهها در زمینه سالمت و ایمنی کارکنان
• نظام مدیریت كيفيت و استانداردهای کیفیت
• رویههای کنترل و نظارت بر پروژه
 -2ثبات مالی
• وضعیت نسبتهای مالی (نسبت نقدینگی ،نسبت سودآوری)
• اعتبار ضمانتنامهها (بانکی و )..
• گردش مالی
 -3ساختار مديريتي و پرسنلي
• تجارب و میزان صالحیت کارکنان کلیدی
• مدت حضور کارکنان کلیدی در شرکت
• تجربه و صالحیت کارکنان فنی
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 -4تجارب گذشته
• تجربه شرکت در زمینه انجام پروژههای مشابه
• اندازه و نوع پروژههای مشابه انجام شده
• میزان تجربه در محل (منطقه) پروژه
• سابقه همكاري قبلی با شركت
 -5عملکرد گذشته
• پاسخگویی و تعهد
• سابقه شرکت در زمینه عدم توانایی در انجام پروژهها (پروژههاي خلع ید
شده)
• عملکرد زمانی در پروژههای گذشته
• عملکرد شرکت در انجام بدون حادثه پروژهها
• عملکرد در زمینه کیفیت پروژههای گذشته
 -6مطلوبیت مالی پروپوزال
• قیمت پیشنهادی
• دقت و صحت تخمین قیمتی
 -7مطلوبیت فنی پروپوزال
• مطابقت پروپوزال با RFT
• تکنولوژی پیشنهاد شده
• ظرفیت جهت انجام پروژه جدید
با توجه به آن كه در اين پژوهش ،براي شناسايي شاخصها از مطالعه ادبيات
استفاده است میتوان ادعا نمود که پرسشنامه از روايي الزم برخوردار است.
ضمن آنكه بررسی پرسشنامه توسط افراد آشنا به روشهای تحقیق و کمی
و همچنین صنعت فراساحل نفت و گاز به اطمینان بیشتر به روایی تحقیق
کمک کرده است .همچنین پس از آنكه كليه خبرگان نظر خود را در ارتباط
با كليه عوامل ارايه نمودند ،الزم بود پایایی پرسش��نامه بررسی شود .بدین
منظور از ضریب آلفای کرنباخ اس��تفاده شد .آلفای کرنباخ محاس��به شده
پرسشنامه بر اساس خروجی نرمافزار  SPSSبه شرح جدول  2است.

• از مزاياي ممتاز ديگر اين روش تصميمگيري ،تعيين ميزان س��ازگاري و
ناسازگاري تصميم است.
• دارا بودن مبناي تئوري قوي و مبتني بر اصول بديهي.
• تجزيه مسايل پيچيده و مشكل به شكلي ساده و حل آن.
• روشي براي كمك به تصميمگيران است تا اهداف و راهكارهاي خود را در
يك محيط پيچيده ،بدون س��اختار و غيرشفاف ،اولويتبندي و طبقهبندي
كنند .در اين روش مسأله تصميمگيري به سطوح مختلف هدف  ،شاخصها
 ،زيرشاخصه��ا و گزينهها تقس��يمبندي ميشود تا تصميمگيرنده بتواند
ب��ه راحتي در كوچكتري��ن تصميمگيري دقت كند .براي س��اختن مدل
تصميمگيري ،در باالترين سطح ،هدف و در سطح يا سطوح مياني شاخصها
و زيرشاخصها و در پايينترين سطح گزينههاي ممكن در قالب یک ساختار
سلسله مراتبی قرار میگیرد.
 ترسيم سلسله مراتب تصميمپس از پاالیش و تلخیص شاخصها و نهایی شدن آنها ،جهت مشخص شدن
ساختار تصمیم-گیری و کمک به ارزیابی ،الزم است سلسله مراتب تصمیم
ترسیم شود .مراحل تعیین وزن-های شاخصها بر اساس روش  AHPبوسیله
نرمافزار  Expert Choiceنسخه  11انجام شده است .بنابراین گروه شاخصها
و شاخص هاي شناسایی شده به نرم افزار مذكور وارد گردید .ساختار سلسله
مراتبی بر اساس خروجی نرمافزار در شکل  1نمايش داده شده است.

جدول  -2نتیجه آزمون آلفای کرنباخ
N of Items

46

Cronbach's Alpha

0/940

همانطور كه مشاهده میشود ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه  940.است .گفته
میشود ضریب آلفا اگر بیشتر از 0.7باشد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار
است .بنابراین پرسشنامه استفاده شده از پایایی الزم برخوردار بوده است.
 -2-3تعیی�ن وزن اهمیت هر یک از ش�اخصها بر اس�اس روش
AHP

در ای��ن بخش ،وزن اهمیت ه��ر یک از شاخصها بر اس��اس روش AHP

محاس��به میشود .روش  AHPيكي از تكنيكهاي قدرتمند تصميمگيري
چندمعياره اس��ت كه در سال  1980توس��ط توماس ساعتي توسعه داده
شد و از س��وي محافل علمي مورد اس��تقبال قرار گرفت .این روش يكي از
جامعترين فرايندهاي طراحي شده براي تصميمگيري با معيارهاي چندگانه
است و قابليتهاي ذيل را دارد( :عطايي)1389 ،
• امكان فرموله كردن مسأله به صورت سلسله مراتبي فراهم ميشود.
• امكان در نظر گرفتن شاخصهاي مختلف كمي و كيفي در مسأله وجود
دارد.
• امكان تحليل حساسيت روي شاخصها و زيرشاخصها وجود دارد.

شکل  -1خروجی سلسله مراتب در نرم افزار Expert Choice

 تشكيل تيم خبرگانبه منظور انجام مقایس��ات زوجی بین شاخصهای شناس��ایی شده ،گروه
خبرگان معرفی شده در بخش قبل در نظر گرفته شد .اما به دالیل مختلف
تنها  14نفر از این خبرگان حاضر به همکاری در بخش دوم تحقیق شدند.
 انجام مقايسات زوجي و تلفيق نظرات خبرگاندر این مرحله الزم است تا بین شاخصهای موجود در هر گروه و همچنین
بین گروههای شاخصها بر اساس طیف نهتایی تعریف شده در روش AHP
مقایسات زوجی صورت گیرد .این طیف نهتایی به اینصورت تعریف میشود
ک��ه اگر فرض ش��ود XIJ ،معرف قضاوت شخص��ي تصميمگيرنده در مورد
شاخص iام نسبت به شاخص  jامباشد ،مقدار XIJمطابق با جدول  3تعیین
میشود (اكبري و زاهدي .)1388 ،بدین جهت پرسش��نامهای برای انجام
مقایس��ات زوجی بین شاخصها و گروه شاخصها بر اساس طیف نهتايی
طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت.
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تعريف

توضيح

اهميت يكسان

عنصر  iنسبت به عنصر  jداراي اهميت يكسان است.
عنصر  iنسبت به عنصر  jنسبتاً ترجيح داده ميشود.

اهميت كم

عنصر  iنسبت به عنصر  jزياد ترجيح داده ميشود.

عنصر  iنسبت به عنصر  jبسيار زياد ترجيح داده ميشود.
عنصر  iنسبت به عنصر  jفوقالعاده ترجيح داده ميشود.

پس از جمع آوری پرسش��نامههای تکمیل شده ،اطالعات پرسشنامهها
به نرمافزار  Expert Choiceوارد گردید و س��پس نظرات خبرگان به روش
تلفيق قضاوتهاي فردي ( ،)AIJتلفیق گردید و مقایسات زوجی حاصل
از تجمیع نظرات بدست آمد.
 محاسبه اوزان شاخصهاوزن نسبی شاخصها که نشاندهنده اهمیت آنها نسبت به شاخصهای
موجود در گروه خود و وزن کلی شاخصها که نشاندهنده وزن شاخصها

داراي اهميت زياد

داراي اهميت خيلي زياد
كام ً
ال مهمتر
ارزش بينابين

درجه اهميت
Xj=1
Xj=3
Xj=5
Xj=7
Xj=9
Xj=2,4,6,8

و گ��روه شاخصها ب��ا توجه به ه��دف تصمیم-گیری اس��ت در حالت
محاسباتی ایدهآل به صورت جدول  4محاسبه شده است.
 بررسي سازگاري نظرات خبرگانبه منظور بررسی سازگاری مقایسات زوجی بین شاخصها در روش AHP
نرخ ناسازگاری ( )IRمحاسبه شد و مشاهده گردید که نرخ ناسازگاری کلی
و همچنین نرخ ناسازگاری در تک تک گروهها کوچکتر از  0.1است که
نشاندهنده اینست که نظرات تلفيقی سازگاری مناسبی داشته است.

شاخصها

وزن نسبی

وزن کلی

 -1سازمان پیمانکار

_

0.069

1-1

شهرت و خوشنامی

0.116

0.01

2-1

نظام مدیریت ایمنی و استاندارهای ایمنی

0.158

0.014

3-1

برنامهها در زمینه سالمت و ایمنی کارکنان

0.219

0.02

4-1

نظام مدیریت كيفيت و استانداردهای کیفیت

0.233

0.021

5-1

رویههای کنترل و نظارت بر پروژه

0.275

0.025

_

0.132

1-2

وضعیت نسبتهای مالی (نسبت نقدینگی ،نسبت سودآوری)

0.366

0.047

2-2

اعتبار ضمانتنامهها(بانکی و )..

0.277

0.036

3-2

گردش مالی

0.357

0.046

_

0.136

1-3

تجارب و میزان صالحیت کارکنان کلیدی

0.529

0.049

2-3

مدت حضور کارکنان کلیدی در شرکت

0.097

0.009

3-3

تجربه و صالحیت کارکنان فنی

0.374

0.034

_

0.174

1-4

تجربه شرکت در زمینه انجام پروژههای مشابه

0.269

0.061

2-4

اندازه و نوع پروژههای مشابه انجام شده

0.277

0.062

3-4

میزان تجربه در محل(منطقه) پروژه

0.245

0.055

4-4

سابقه همكاري قبلی با شركت

0.209

0.047

_

0.23

0.186

0.052

 -2ثبات مالی

 -3ساختار مديريتي و پرسنلي

 -4تجارب گذشته

 -5عملکرد گذشته
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پاسخگویی و تعهد

Marine Engineering
وزن نسبی

وزن کلی

شاخصها
2-5

سابقه شرکت در زمینه عدم توانایی در انجام پروژهها(پروژه هاي خلع ید شده)

0.203

0.057

3-5

عملکرد زمانی در پروژههای گذشته

0.17

0.048

4-5

عملکرد شرکت در انجام بدون حادثه پروژهها

0.146

0.041

5-5

عملکرد در زمینه کیفیت پروژههای گذشته

0.294

0.082
0.13

 -6مطلوبیت مالی پروپوزال
1-6

قیمت پیشنهادی

0.414

0.033

2-6

دقت و صحت تخمین قیمتی

0.586

0.046

_

0.13

1-7

مطابقت پروپوزال با RFT1

0.418

0.044

2-7

تکنولوژی پیشنهاد شده

0.146

0.016

3-7

ظرفیت جهت انجام پروژه جدید

0.436

0.046

 -7مطلوبیت فنی پروپوزال

 -4بررسی نتایج
در ادامه به نکاتی که از بررسی نتایج اجرای این پژوهش بدست آمده است
پرداخته میشود:
 از  46شاخصی که به عنوان لیس��ت اولی��ه در نظر گرفته شده بود 25مورد از نظر خبرگان شاخصهای موثر در زمینه انتخاب تامینکنندگان
و پیمانک��اران در پروژههای فراس��احل نفت و گاز در نظر گرفته شد .این
شاخصها در هفت گروه هستند.
 شاخصهای مربوط به محیط زیست از نظر خبرگان به عنوان شاخصموث��ر در نظر گرفته نش��د که با توجه به ویژگی صنعت فراس��احل و اثر
چش��مگیر آن بر محیط زیست نش��اندهنده غفلت از این موضوع در این
صنعت است.
 بر اس��اس نظر خبرگان در زمینه گروههای شاخصها دو گروه عملکردگذشته و تجارب گذشته به عنوان مهمترین گروهها بدس��ت آمدند .این
موضوع میتواند موید ماهیت دانش محور و اهمیت دانش کسب شده از
پروژههای گذشته در این صنعت باشد.
 وزن دو گروه مطلوبیت مالی و فنی پروپوزال برابر بدست آمده است کهنشاندهنده میزان توجه باالی خبرگان به مطلوبیت فنی پروپوزال است.
 گروه س��ازمان پیمانکار به عنوان ک��م اهمیتترین گروه در نظر گرفتهشده اس��ت .این مسئله میتواند نشاندهنده بی اعتمادی به سیستمهای
مدیریتی از جمله سیستمهای مدیریت کیفیت ،ایمنی و پروژه با توجه به
فضای موجود در زمینه پیادهسازی این سیستمها در کشور باشد.
 شاخصه��ای عملکرد در زمینه کیفیت پروژههای گذشته ،اندازه و نوعپروژههای مش��ابه انجام شده ،تجربه شرکت در زمین��ه انجام پروژههای
مشابه ،سابقه شرکت در زمینه عدم توانایی در انجام پروژهها (پروژه هاي
خلع ید شده) ،میزان تجربه در محل (منطقه) پروژه به عنوان پنج شاخص
اول از نظر اهمیت بدست آمدهاند که همگی مبتنی بر تجربه هستند که
این موضوع میتواند موید نکته فوقالذکر در این زمینه باشد.
 قیمت پیش��نهادی به عنوان یکی از کم اهمیتترین شاخصها بدستآمده است که این موضوع موید فرضیه اولیه مبنی بر عدم کفایت قیمت

به عنوان تنها شاخص است.
ً
 گروه ثبات مالی از وزن نس��بتا باالیی برخوردار اس��ت که این موضوعمیتواند در راستای ویژگی ساختار هزینهای صنعت فراساحل نفت و گاز
توجیه شود .انجام عملیاتهای پرهزینه صنعت فراساحل در دریا نیازمند
پیمانکارانی است که بتوانند سرمایه در گردش الزمه را فراهم کنند.
 -5جمعبندی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به اهمیت انتخاب پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان در پروژهها و
به ویژه پروژههای فراساحل نفت و گاز ،در این تحقیق الگويي بدین منظور
ارائه شده اس��ت .جهت طراحی الگو ابتدا شاخصهای موثر در انتخاب بر
اساس نظرات خبرگان صنعت فراساحل نفت و گاز و بوسیله آزمون آماری
مناسب شناسایی گردید .سپس وزن این شاخصها با روش  AHPتعیین
گردید .این الگو شامل  25شاخص اس��ت که وزن هریک از شاخصها و
گروهها شاخصها تعیین شده است.
پیش��نهاد در زمینه تحقیقات آتی در این زمینه را میتوان به دو دس��ته،
توسعه در زمینه مدل-ها و مطالعه در حوزه هر یک از فعالیتهای صنعت
فراساحل نفت و گاز تقسیم نمود .جهت توسعه تحقیق انجام شده میتوان
از مدلهای دیگر تصمیمگیری چندشاخصه در این زمینه استفاده نمود.
همچنی��ن مدل ترکیبی بکارگیری  AHPو تاپس��یس نیز میتواند پیاده
س��ازی مدل را سهولت بخشد .همچنین اس��تفاده از تئوری فازی جهت
مدلس��ازی میتواند جهت در نظر گرفت��ن پارامترهای اثرگذار در شرایط
واقعی کمک کننده باشد .هر یک از فعالیتهای اصلی صنعت فراس��احل
نفت و گاز مانند لولهگذاری و نصب دریایی ،پیشراهاندازی و راهاندازی و
 ...حوزه هاي وسيعی هستند که این مطالعه به طور خاص مي تواند در هر
یک از این فعالیتها صورت پذیرد تا ویژگیهای شرایط واقعی هر یک از
این فعالیتها در الگو لحاظ گردد.
 -6مراجع
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