


نشريه انجمن مهندسي دريايي ايران
M a r i n e  e n g i n e e r i n g

Jeanneau

Poralu

Stamegna

Simrad GPS

Lowrance GPS

LS PUMP

Mattchem

ALPHA MARINE

Reba

Cristec

ENAG UPS

SHAKESPEARE VHF UHF HF AM/FM AIS

HAF

HOBIE CAT

Unika

MAKIN DARYA

www.makindarya.com info@makindarya.com

Better Sea Is Our Duty



نشريه انجمن مهندسي دريايي ايران
M a r i n e  e n g i n e e r i n g

نشاني: تهران ، بلوار مرزداران، بين خيابان آريافر و خيابان سرسبز 
جنوبي، جنب داروخانه معين زاده، پالک 58، واحد 4
کدپستي: 146-4653661
کدپستي: 1451993383
تلفن: 7-44273495 و66437391 
نمابر: 44216609
صندوق پستي: 13445-874

 www.iraname.ir :پايگاه اينترنتي
info@iraname.ir :پست الكترونيكي
www.marinenews.ir :پايگاه خبري- تحليلي

صاحب امتياز: انجمن مهندسي دريايي ايران 
مديرمسؤول: اسد اهلل گرامي
مدير اجرايي: محمد جواد روح
عكس های  همايش و نمايشگاه  صنايع دريايی: محمد قاسم زاده
طراحي و گرافيك: محمدگودرزي، مجيدايزدخواه

فهرست

سرمقاله/ همت جديد .................................................................................................................4 

 اخبار انجمن
نامه به مقام معظم رهبري درباره ايزوايكو ....................................................5

بررسي آمار کشتي سازي هاي جهان  ............................................................6

نامه به فرمانده کل سپاه درباره واگذاري صدرا .............................................7

ديدار هيات مديره انجمن با مديرعامل جديد سازمان بنادر .............................. 8

همايش پانزدهم
گزارش افتتاحيه  ..................................................................................10

پانل هاي تخصصي .................................................................................12

کميته هاي تخصصي ...............................................................................14

اختتاميه همايش، قطعنامه  ..................................................................... 18

نمايشگاه صنايع دريايي .......................................................................... 22

پرونده ويژه
سمينار دکل هاي دريايي .........................................................................24

 بازار 7 ميليارد دالري و پرسش هاي بي پاسخ/ سعيد مظاهري ........................ 27

گفت و گوهايي با مديرعامل حفاري شمال و رئيس جهاد دانشگاهي ................. 28

چشم انداز
رسالت نظام مهندسي دريايي ايران .......................................................... 31

 درس هاي آموختني از حادثه غرق کشتي کاستا کنكورديا .............................. 32

هزينه هاي تاخير سوآپ  ........................................................................ 33

استانداردسازي دوره هاي فراساحل/ محمودرضا حق دوستي ......................... 34

رويدادها
ديدار فرماندهان نيروي دريايي با رهبري ....................................................35

اظهارات وزير صنعت درباره ايزوايكو ..........................................................37

نخستين جلسه شورايعالي صنايع دريايي در دولت يازدهم ..............................38

سعيدنژاد با شعار مقابله با رانت آمد .......................................................... 40

بازديد رئيس جمهور از عسلويه ................................................................. 43

ديدار هيأت مديره انجمن با رئيس سازمان شيالت ايران ................................ 45

اخبار شرکت ها .......................................................................................46

عکاس روي جلد: فاطمه رنجبر



همت جديد
با گذشت حدود پنج ماه ماه از آغاز به کار رسمي دولت يازدهم، به تدريج شاهد 
فعال شدن آن در حوزه هاي مرتبط با صنايع و فعاليت هاي دريايي هستيم. البته 
مهمترين اقدام و فعاليت دولت در مدتي که از آغاز فعاليت آن مي گذرد؛ اقدامات 
ديپلماتيک براي رفع چالش هاي جدي کش��ور در عرصه سياست خارجي و 
بويژه پرونده هس��ته اي ايران اس��ت که تبعات آن، کليت مسايل اقتصادي و 
عمومي کش��ور را بويژه در دو سال اخير تحت تأثير قرار داده است. اقدامات 
مثبت دولت تاکنون که به امضاي توافقنامه ژنو منجر ش��ده، چشم اندازي از 
کاهش تحريم ها در ميان مدت و بهبود ش��رايط اقتصادي و تجاري را فراهم 

کرده است. 
طبعا، از آنجا که بخش مهمي از اصلي ترين تحريم هاي چند سال اخير متوجه 
حمل ونقل و صنايع دريايي کشور بوده، انتظار مي رود بخش دريايي نيز بتواند 
در صورت اجرايي شدن توافقات از شرايط دشوار سال هاي اخير خارج شده 
و نفسي به راحتي بکشد. همانگونه که فعاالن دريايي کشور مي دانند؛ دشمنان 
ايران با درک اهميت و سهم دريا در فعاليت هاي اقتصادي و تجاري ايران، در 
جهت محاصره دريايي کشور برآمدند و در اين جهت به تحريم هاي پوشش 
بيمه اي، رده بندي، خطوط کشتيراني و شرکت هاي مهم صنايع دريايي و بندري 
ايران دست زدند. البته، اين تحريم ها البته باعث توجه جدي تر به زيرساخت هاي 
حوزه دريا از جمله راه اندازي کلوپ بيمه اي P&I و تقويت مؤسسه رده بندي 
ايرانيان و توجه بيش��تر به ظرفيت هاي س��اخت و تعميرات در داخل شد. اما 
نمي توان تأثير بس��يار منفي تحريم ها به ويژه از ماه جوالي 2013 و با تحريم 
بخش کشتي سازي و بنادر ايران بر فعاليت هاي دريايي کشور را کتمان کرد. 
به همين جهت، يکي از مطالبات اصلي جامعه دريايي از دولت يازدهم در کنار 
اجراي قانون توسعه و صنايع دريايي و توجه به توسعه درياپايه، تالش براي 
حل مس��ايل بين المللي و کاهش تحريم ها بوده و هس��ت. درعين  حال، جامعه 
دريايي به خوبي مي داند که تحريم هاي ايجادشده تحريم هاي يک شبه نيست که 

انتظار داشته باشيم يک شبه نيز رفع شود.
چش��م انداز موجود درباره کاهش تحريم ه��ا در ماه هاي آينده، درعين حال با 
نوعي نگراني و بدگماني نيز از سوي جامعه دريايي همراه است. اينکه گشايش 
روابط تجاري با جهان خارج و فراهم ش��دن دوباره فضا براي مبادالت مالي، 
اقتصادي و صنعتي بس��تري شود تا بار ديگر، فيل عده اي ياد هندوستان کند 
و البت��ه، به جاي هند بيش از پيش راه چين و ماچين در پيش گيرند! البته، اين 
جريان ها که به ويژه در حوزه خريد ش��ناور و س��ازه هاي دريايي تخصص 
دارند و در اين جهت، هر بهانه اي )از جمله انکار توان ساخت داخل و يا متهم 
کردن مدافعان اين امر به خيانت به کشور!( را مطرح و هر آهنگي را مي نوازند، 
در همي��ن دوران تحريم هم بيکار نبودند و از موضع »توان باال در دور زدن 
تحريم« و با ژست گام برداشتن در مسير منافع ملي، عمال توليد داخل و حمايت 
از توانمندي هاي س��اخت داخل را دور زدند! کار اين دلس��وزان ملک و ميهن، 
بي شباهت به موارد مشابه نموديافته نيست که به بهانه دور زدن تحريم هاي 

مالي و بانکي ايران، مبادالت نفتي کش��ور را در دس��ت گرفتند و حال، بابت 
ثروتي افسانه اي که از اين راه به دست آورده اند؛ نقل محافل و مجامع شده اند 
و بس��ياري را به گزيدن انگشت تعجب واداشته اند. از اين رو، حال که رياست  
محترم جمهور دستور رسيدگي به »ويژه خواري ها«ي کاسبان تحريم را داده، 
جاي آن دارد که کارنامه حوزه دريايي نيز که بيشترين حجم تحريم ها متوجه 
آن بوده؛ مورد بررسي دقيق قرار گيرد و افراد و جريان هايي که به بهانه دور 
زدن تحريم ها، عمال منافع شخصي و گروهي خود را تعقيب مي کردند و فراتر 
از آن بستر تعطيلي و انحالل فعاليت هاي صنعتي و توليدي در داخل کشور را 

فراهم آوردند، شناسايي و مؤاخذه و محاکمه شوند.
اما از ديگر س��و، بخش عمده جامعه دريايي کش��ور )اع��م از بهره برداران، 
س��ازندگان، پيمانکاران و دانشگاهيان( در زمان اعمال تحريم ها، با برگزاري 
جلس��ات مختلف و تدوين برنامه هاي مختلف مقابله با تحريم و بس��ته هاي 
حيات��ي در صدد کمتر ک��ردن تبعات آن برآمد و گام هاي��ي جدي نيز در اين 
مسير برداشتند. در شرايط کنوني نيز، الزم است که مجددا کارگروهي براي 
برنامه ريزي مناس��ب براي خروج از تحريم ه��ا و همچنين عدم صدمه ديدن 
زيرساخت هاي ايجاد شده و برگش��ت به عقب، تشکيل شود. از سوي ديگر، 
دولت قبل در زمان تحريم ها حمايت خاصي از بخش خصوصي نداشت که با 
توافقات صورت گرفته توسط دولت جديد، انتظار مي رود همين رويکرد تعاملي 
با بيرون با درون هم پايه گذاري ش��ود و نقش نهادينه شده بخش خصوصي 

واقعي به رسميت شناخته شده و حمايت جدي از آن صورت پذيرد. 
خوش��بختانه، نشانه هاي مثبتي در اين جهت تاکنون ديده شده است. حضور 
وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پانزدهمين همايش صنايع 
دريايي و تأکيد ايشان بر پيگيري خواست هاي مطرح شده در همايش، جلسه 
هيأت مديره انجمن با معاون اول رييس جمهور و متعاقب آن برگزاري نخستين 
جلسه ش��ورايعالي صنايع دريايي در دولت يازدهم، مواضع مشخص وزير 
محترم راه و شهرس��ازي و مديرعامل جديد سازمان بنادر و دريانوردي در 
حماي��ت از بخش خصوصي واقعي و هم��کاري و تعامل جدي با انجمن ها و 
مجامع تخصصي، اعالم آمادگي رياس��ت جديد سازمان شيالت ايران براي 
تعامل جدي با انجمن و تشکيل کميته تخصصي شيالت و آبزيان و مهمتر از همه 
برخورد مثبت رياست محترم جمهوري و معاون اول با مکاتبات و پيگيري هاي 
صورت گرفته تاکنون )بويژه در مورد وضعيت بحراني کشتي سازي هاي صدرا 
و ايزوايکو و نيز بحث دکل هاي دريايي( از جمله اين موارد بوده که اميدواريم 
با اس��تمرار و اجرايي شدن آنها، بتوان دستاوردهاي مثبت همگرايي دولت با 
بدنه جامعه دريايي را در دوران دولت يازدهم شاهد باشيم و از طريق توجه به 
توسعه صنايع دريايي، بستر توسعه مناطق محروم، مقابله واقعي با تحريم ها، 

جذب نقدينگي سرگردان و اشتغالزايي را فراهم سازيم.

سـرمقـاله

صفحه 4شماره 112/ دی ماه 1392



حضور عالي حضرت آيت اهلل خامنه اي
مقام معظم رهبري جمهوري اسالمي ايران 

مدظله العالي
ب��ا س��ام و صل��وات برمحم��د و آل محمد به 
استحضار مي رساند، سهام مجتمع کشتي سازي 
و صنايع فراس��احل ايران )ايزوايکو( بر اس��اس 
مصوبه م��ورخ 1391/12/28 هي��أت دولت به 
همراه سهام تعداد ديگري از شرکت هاي دولتي 
باب��ت رد ديون دولت واگذار گرديده و عما آن 
را باتکليف نموده و در وضعيت نامشخصي قرار 

داده است.
اين در حالي اس��ت که طرح تأس��يس مجتمع 
ايزوايکو در س��ال هاي 1350 و قبل از پيروزي 
انقاب اس��امي به منظ��ور تعمير نفتکش هاي 
په��ن پيکر به تصويب دولت وقت رس��يد. عبور 
روزانه ح��دود 13 نفتکش په��ن پيکر با حمل 
ح��دود پان��زده و نيم ميليون بش��که نفت برابر 
17 درص��د کل نف��ت صادراتي ج ه��ان از تنگه 
هرمز باعث گرديد که همزمان، اقدامات مشابه 
اي توس��ط کشور هاي حوزه خليج فارس جهت 

تأسيس کارخانجات تعمير کشتي هاي نفتکش 
انجام گي��رد. اقدامات انجام گرفته توس��ط اين 
کشور ها تا حدي توس��عه يافت که کارخانجات 
تعمير کش��تي مس��تقر در حوزه جنوبي خليج 
فارس حدود 60 درص��د بازار تعمير نفتکش ها 
را ج��ذب کرده و به هم��راه کارخانجات منطقه 
سنگاپور بعنوان دو قطب اصلي تعمير نفتکش ها 
در دنيا مطرح گردند و اين در حاليست که سهم 
اي��ران از بازار منطقه به دليل عدم تکميل طرح 

مجتمع ايزوايکو صفر است.

مأموريت سه وزير براي حل معضل ايزوايکو
 در پي مکاتبه انجمن مهندسي دريايي ايران با مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور اعالم کرد:

دفتر رييس جمهور به س�ه وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 
صنعت، مع�دن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي خواس�ت تا نامه 
انجمن مهندس�ي درياي�ي ايران در خصوص »مش�کالت مربوط به 
واگذاري س�هام مجتم�ع کشتي س�ازي و صنايع فراس�احل ايران 
)ايزوايکو(« را بررسي و اقدام الزم را معمول نمايند. اين درخواست در 

پي مکاتبه انجمن مهندسي دريايي ايران با حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
مقام معظم رهبري، مطرح شد؛ نامه اي که رونوشت آن براي رؤساي 
سه قوه نيز ارسال شده بود. متن کامل نامه حسن رضا صفري، رييس 
هيأت مديره انجمن مهندس�ي دريايي ايران به مقام معظم رهبري 

بدين شرح است:



عليرغم سرمايه گذاري حدود يک ميليارد دالر در مجتمع ايزوايکو، متاسفانه قسمت اصلي طرح 
ش��امل امکانات س��اخت و تعمير نفتکش هاي پهن پيکر تا اين تاريخ به اتمام نرس��يده و اين در 
ش��رايطي است که کش��ور ايران داراي يکي از بزرگترين ناوگان هاي کشتي هاي نفتکش با حدود 
50 کشتي نفتکش پهن پيکر بوده و خدمات تعميراتي مورد نياز اين کشتي ها در خارج از کشور 
انجام مي گيرد. اميد آن بود تا با توجه به اقدامات اخير انجام گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مجتمع ايزوايکو در مرحله تعميرات اوليه کشتي هاي پهن پيکر، قابل بهره برداري گردد 
ولي قرار گرفتن مجتمع در ش��رايط باتکليفي ناشي از مشخص نشدن صاحبان سهام و اختاف 
بين وزارت هاي صنعت و دفاع، انجام هر گونه اقدامي را غيرقانوني و در نتيجه غير ممکن ساخته 

است.
در ح��ال حاضر حوضچه هاي کارخانه از آب دريا پر گرديده اند، ضروريس��ت تا حوض ها تخليه و 
اقدامات پاياني در اسرع وقت انجام گيرند در غير اينصورت طرح با خسارات جدي مواجه خواهد 
گرديد. واگذاري مجتمع ايزوايکو، همچنين باعث گرديده تا عمليات تکميل حوضچه نوسازي اين 
مجتمع متوقف گرديده و با توجه به خروج شرکت صدرا از حوزه صنايع ساخت و تعمير کشتي، 
راه مذاکرات شرکت هاي کشتيراني کشور جهت انجام مذاکرات سفارش کشتي هاي پهن پيکر با 

شرکت هاي چيني هموار گردد.
واگذاري مجتمع ايزوايکو در شرايطي انجام گرفته که زيرساخت ها و امکانات گسترده موجود در 
اين کارخانه به اعتقاد کليه صاحبنظران در حد تأسيسات ملي بوده و مخالفت با اين واگذاري طي 
نامه اعتراضي وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم به رياس��ت محترم جمهور وقت و بدون 

هيچگونه پاسخي رسما اعام گرديده است.
قابل تأمل اس��ت که مطابق با بند 5 مصوبه مورخ 1391/12/28، واگذاري س��هام شرکت ها پس 
از تصويب قيمت س��هام توس��ط هيأت واگذاري انجام خواهد گرفت. مطابق با مصوبه ديگر هيأت 
وزيران م��ورخ 1391/12/28 عبارت »از تاريخ تصويب اين مصوبه« جايگزين عبارت »از تصويب 
قيمت س��هام توسط هيأت واگذاري« گرديد. متعاقبا قرارداد جمعي واگذاري سهام و دارايي هاي 
ش��رکت هاي دولتي بابت رد ديون دولت در همان تاريخ 1391/12/28 به امضا مي رسد و اين در 
شرايطي است که بر اساس مدارک موجود به نظر مي رسد که مصوبه بعدي هيأت دولت و قرارداد 
واگذاري در مراحل بعدي ولي با درج تاريخ مصوبه اوليه 1391/12/28 تهيه گرديده اند و بنابراين، 

وجاهت قانوني واگذاري شرکت هاي دولتي نياز به بررسي مجدد دارد.
با توجه به شرايط ترسيم شده فوق انجمن مهندسي دريايي ايران استدعا دارد تا هيأت ويژه اي به 

منظور رسيدگي به موضوع واگذاري و تعيين تکليف نمودن آن در اسرع وقت تعيين گردد. 
در حال حاضر، انجام پروژه هاي عظيمي نظير س��کوي حفاري نيمه شناور اميرکبير، کشتي هاي 
اقيانوس پيماي ايران اراک و ايران شهرکرد توسط متخصصان کشور شرايط مناسبي جهت رشد 
و توس��عه صنايع راهبردي س��اخت و تعمير کشتي فراهم نموده است، خروج شرکت صدرا از اين 
صنايع به همراه باتکليفي مجتمع ايزوايکو باعث ايجاد فضاي نااميدي و ياس در جامعه متخصصين 

صنايع دريايي و در نتيجه خروج آن ها از کشور و يا جذب صنايع ديگر گرديده است.

حسن رضا صفري
رئيس هيأت مديره

 رونوشت:
- جناب آقاي دکتر روحاني، رياست محترم جمهور 

- جناب آقاي دکتر علي الريجاني، رياست محترم مجلس شوراي اسامي 
- آيت اهلل صادق آملي الريجاني، رياست محترم قوه قضاييه

بررسي آمار کشتي سازي هاي جهان
در جلس��ه کميته کشتي سازي انجمن مهندسي 
دريايي ايران، آمار کشتي سازي هاي بزرگ جهان 
که با همکاري کميته دانشجويي اين انجمن آماده 

شده بود، ارائه شد.
اين آمار با استفاده از اطاعات انجمن کشتي سازان 
ژاپن تهيه شده و نمودار و جداول آماري در زمينه 
رتبه بندي شرکت هاي کشتي سازي بزرگ جهان 
بر اس��اس حجم فروش و تن��اژ توليد، رتبه بندي 
کش��ورهاي فع��ال در زمينه کشتي س��ازي، آمار 
س��فارش شناور و شناورهاي تکميل شده طي 20 
سال گذشته، آمار سن ناوگان کشتيراني جهان، آمار 
حمل ونقل کاال از طريق آمار به تفکيک آمار حجم، 
مصرف لول��ه، ورق و مواد فلزي در دنيا و... را در بر 

مي گيرد.
پيمان مس��عودزاده، رييس کميته کشتي سازي 
انجمن، در اين جلسه بر لزوم تدوين شاخص هاي 
آماري مناس��ب در صنايع درياي��ي مانند ضريب 
اشتغال، ميزان ظرفيت توليد، حجم درآمد صنعت 
دريايي از توليد ناخالص ملي، آمار سن ناوگان و... 
و پايش و اعام رس��مي اين آم��ار و نيز اعام آمار 
نيازمندي هاي شناور در بازه هاي زماني 3 تا 5 سال 
آينده به منظور برنامه ريزي جهت توس��عه موزون 

صنايع دريايي تأکيد کرد.
در اين جلس��ه، از کشتي س��ازان داخلي خواسته 
ش��د دستاوردها و کارهاي شاخص حود را به نحو 
مطلوب از طريق کميته کشتي س��ازي و انجمن 
مهندسي دريايي ايران اطاع رساني کنند تا همگان 

از توان توليد داخل آگاهي يابند.
اعضاي کميته نيز بر لزوم تهيه آمارهاي مرتبط با 
کشتي هاي کوچک و متوسط تأکيد کردند و مقرر 
شد اعضاء پيش��نهادهاي اجرايي خود را در حوزه 
توسعه صنعت کشتي سازي به کميته ارائه دهند 
تا پس از تصويب از طريق مجاري قانوني پيگيري 

شود.
گزارش تحليلي اين آمار در شماره آتي ماهنامه درج 

خواهد شد.

کميته کشتي سازي
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دستور بررسي موضوع 
دکل هاي حفاري دريايي به زنگنه

مع��اون اول رييس جمه��ور 
دستور بررس��ي و اقدام الزم 
از  اس��تفاده  خص��وص  در 
براي  داخلي  توانمندي هاي 
حفاري  دکل هاي  س��اخت 
درياي��ي را ب��ه وزي��ر نفت 

صادر کرد. دفتر اس��حاق جهانگي��ري، معاون اول 
رييس جمه��ور، در نامه اي به بي��ژن نامدار زنگنه، 
وزير نفت، تصوير نامه ش��ماره 180/ص-92 مورخ 
11 آذرماه 92 انجمن سازندگان شناور، تجهيزات 
و س��ازه هاي درياي��ي ايران در خصوص اس��تفاده 
از توانمندي ه��اي داخلي براي س��اخت دکل هاي 
حفاري دريايي را جهت دستور بررسي و اقدام الزم 

ارسال کرد. 

درخواست ليست دکل هاي حفاري دريايي
از وزارت نفت 

از س��وي ديگر، معاون امور 
صناي��ع و اقتص��ادي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت از 
همتاي خود در وزارت نفت 
خواست تا فهرست دکل هاي 
حف��اري دريايي مورد نياز را 

ارسال نمايد.
اين درخواست در پي پيگيري ها و مکاتبات انجمن  
سازندگان شناور، تجهيزات و سازه هاي دريايي ايران 
ب��ا وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي دولتي در خصوص 
استفاده از توان داخلي کشور در امر ساخت دکل هاي 

حفاري دريايي مطرح شده است.
در نام��ه محس��ن صالحي نيا، مع��اون امور صنايع 
و اقتص��ادي وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، به 
رکن الدين جوادي، مع��اون وزير نفت و مديرعامل 
شرکت ملي نفت ايران، آمده است: خواهشمند است 
به منظور استفاده از توان داخلي کشور در امر ساخت 
دکل هاي حفاري دريايي و با عنايت به بند 2 مصوبه 
ش��ماره 48161/245859 م��ورخ 1391/12/12 
شورايعالي صنايع دريايي کش��ور، دستور فرماييد 
فهرس��ت دکل هاي حفاري مورد نياز آن شرکت و 
شرکت هاي تابعه )شرکت ملي حفاري ايران، شرکت 
حفاري شمال و...( را به همراه مشخصات فني آنها و 
ساير اطاعات مربوطه، جهت اقدامات بعدي به اين 
دفتر ارسال نمايند تا با همکاري طرفين نسبت به 

زمان بندي و توليد آنها برنامه ريزي شود.

ف�راساحل

ب��ا ادامه باتکليفي ش��رکت صدرا و انتش��ار اخبار 
نگران کننده از موج اخراج و استعفاي مديران، انجمن 
در تازه ترين اقدام خود نامه اي به فرمانده کل س��پاه 
ارسال داشته و خواستار تجديدنظر در واگذاري اين 

شرکت از سوي قرارگاه خاتم االنبياء شده است.
متن کامل نامه  بدين شرح است:

سردار سرلشگر پاسدار عزيز جعفري 
فرماندهي محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران

با سالم؛ احتراماً همانگونه که مستحضريد حوزه دريا 
و امور مرتبط با آن با توجه ش��رايط کش��ور يکي از 
مسائل و امور استراتژيک محسوب شده و بر اساس 
آن نيروي دريايي س��پاه پاس��داران انقاب اسامي 
نيز طي س��ال هاي اخير توجه جدي به اين موضوع 
داشته است. مسلماً امنيت سواحل کشور و توسعه 
اجتماع��ي آنها مرهون برنامه ري��زي جامع و کامل 
تمامي بخش هاي مرتبط خواهد بود. در اين راستا، 
تقويت صنايع دريايي کش��ور که مي تواند پشتوانه 
اساسي حضور در درياها و دفاع از منافع کشور باشند، 

يکي از اساسي ترين اقدامات خواهد بود.
طي سال هاي گذش��ته توان فني و صنعتي خوبي 
در کش��ور موجود آمده و شرکت صدرا يکي از اين 
توانمندها و امکانات استراتژيک محسوب مي شود. 
ش��رکت صدرا بعنوان يک صنعت اس��تراتژيک در 
س��ال هاي پس از انقاب و در تمامي دولت ها مورد 
حمايت واقع ش��ده و نياز کشور به صنعت دريايي 
موجب گشت که با حمايت هاي فوق امکانات، تجارب 
و نيروي انساني توانمندي در حوزه دريا فراهم آيد. 
مسلماً نيازهاي استراتژيک کش��ور به اين صنعت 

ضرورت حفظ و تقويت اين ش��رکت در حوزه دريا 
را بيان مي کند و الزم اس��ت تدابير مناسب در اين 

خصوص تدوين و به اجرا گذاشته شود.
واگذاري ش��رکت فوق به قرارگاه خاتم االنبياء اميد 
تقويت و گسترش فعاليت هاي اين شرکت را در اين 
انجمن و کليه فعاالن دريايي زنده کرد. اما متاسفانه 
طي چند ماه اخير و تصميم گيري هاي انجام شده براي 
واگذاري آن به يک مجموعه غيرتخصصي نگراني هاي 
زيادي را ايجاد کرده است. مطمئناً از سپاه پاسداران 
انقاب اس��امي انتظار مي رود که فراتر از مس��ائل 
مال��ي و اقتصادي، مصالح ملي کش��ور در اين حوزه 
را در نظر گيرد. اس��تفاده مناسب از شرکت فوق در 
جهت رفع نيازهاي دريايي کشور مسلماً حياتي ترين 
اقدام است. اين انجمن به نمايندگي بيش از يکصد 
ش��رکت دريايي عضو خود آمادگي داشته و دارد که 
بتواند اين مجموعه ملي را در حوزه دريا فعال و پويا 
حفظ نمايد. اما نه اين انجمن و نه بس��ياري ديگر از 
صنايع دريايي کشور در جريان واگذاري قرار نگرفته 
و بنابراين روند طي شده عماً باعث سپرده شدن اين 
شرکت به مجموعه اي غيرتخصصي شده که در صدد 
حذف فعاليت هاي دريايي آن اس��ت. بر اين اساس، 
از جنابعالي تقاضا دارد. ضمن دس��تور تجديد نظر و 
بررسي دقيق موضوع، شرايط مناسب براي واگذاري 
اين س��رمايه ملي به مجموعه اي متخصص را فراهم 
آورد. اين انجمن و صدها ش��رکت عضو آن آمادگي 
دارند که به هر صورتي که ش��ما صاح تش��خيص 
دهيد سپاه پاسداران انقاب اسامي را در اين مسير 

همراهي و در اين امر مشارکت داشته باشند.

 سردار! در واگذاري صدرا تجديدنظر کنيد
 نامه انجمن مهندسي دريايي ايران به فرمانده کل سپاه:

Marine Engineering
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مديرعامل س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي در ديدار 
اعضاي هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران 
با استقبال از روند توسعه فعاليت هاي اين انجمن، بر 
استفاده از حداکثر ظرفيت انجمن ها و تشکل هاي 

تخصصي دريايي و دريانوردي تأکيد کرد.
در اين جلس��ه که در محل غرفه س��ازمان بنادر و 
دريانوردي در نمايشگاه راه و شهرسازي برگزار شد؛ 
محمد س��عيدنژاد در جريان مجموعه فعاليت هاي 
انجمن مهندس��ي دريايي ايران در دوران 15 ساله 

فعاليت آن قرار گرفت.
رييس انجمن مهندس��ي دريايي ايران نيز در اين 
جلسه با تبريک انتصاب مديرعامل جديد سازمان 
بنادر و دريانوردي، با بيان اينکه »اين سازمان يکي 
از اصلي ترين ارگان هاي دريايي کش��ور محس��وب 
مي شود«، گفت: اگر اين سازمان فعاليت هاي خود 
را به درستي انجام دهد؛ بخش مهمي از چالش هاي 

حوزه دريايي و بندري رفع خواهد شد.
حس��ن رضا صفري افزود: انجمن مهندسي دريايي 
اي��ران نيز بعنوان يک تش��کل تخصصي با رويکرد 
توسعه دريامحور، بيش از 170 شرکت و مجموعه 
درياي��ي کش��ور را در برمي گيرد که عم��ده آنها با 
سازمان بنادر همکاري دارند و عما انجمن و سازمان 
بنادر، مشتريان مشترکي دارند که بايد پاسخگوي 

مطالبات آنها باشند.
وي با اش��اره به تدوين طرح نظام مهندسي دريا از 
سوي انجمن مهندس��ي دريايي ايران با همکاري 
فراکس��يون دريايي مجلس و نيز طرح رتبه بندي 

ش��رکت هاي دريايي، از مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردي خواست تا با واگذاري اين امور به انجمن 
فضاي بيشتري را براي فعاليت آن در سطح جامعه 

دريايي فراهم سازد.
رييس انجمن مهندس��ي دريايي ايران همچنين با 
اشاره به تشکيل اولين کميته استاني اين انجمن در 
هرمزگان و بررسي تشکيل کميته هاي مشابه در ساير 
استان هاي ساحلي کشور، از سازان بنادر و دريانوردي 
خواست تا زمينه همکاري نزديک ادارات کل بنادر و 

دريانوردي با اين کميته ها را فراهم سازد.
وي همچنين با اشاره به فعاليت رشته هاي دانشگاهي 
در سه حوزه کلي مهندسي دريا و کشتي سازي، علوم 
دريايي و دريانوردي، خواستار همکاري سازمان بنادر 
براي توسعه اين رشته ها به ويژه در رشته دريانوردي 

دانشگاه چابهار شد.
صفري همچنين با اشاره به نقش انجمن مهندسي 
درياي��ي ايران در تدوين، تصويب و اجرايي ش��دن 
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و تشکيل 
شورايعالي صنايع دريايي گفت: يکي از چالش هاي 
اين شورا در سالهاي گذشته، عدم همکاري مناسب 
برخي سازمان ها و ارگان هاي دريايي از جمله سازمان 
بنادر و دريانوردي بوده است که جا دارد اين رويکرد 

با تعامل مناسب در دولت يازدهم تغيير کند.
وي همچنين با گايه از برخي مداخات و اقدامات 
موازي س��ازمان بنادر و دريان��وردي با فعاليت هاي 
انجمن مهندسي دريايي ايران، ابراز اميدواري کرد 
که در دولت جديد شاهد تعامل و پذيرش نقش و 

جايگاه انجمن ها و تشکل هاي تخصصي از سوي اين 
سازمان باشيم.

پيمان مسعودزاده، رييس کميته کشتي سازي، نيز 
با برشمردن فعاليت هاي اين کميته بويژه در بخش 
ساخت شناور در قالب طرح وجوه اداره شده سازمان 
بنادر و دريانوردي در سال هاي گذشته تأکيد کرد: 
اگر سازمان بنادر براي خود در جامعه دريايي نقش 
پدري قائل ش��ود، مي تواند به همه بخش ها کمک 
کند؛ اما اگر بخواهد با انجمن ها و بخش خصوصي 
وارد رقابت شود، فعاليت بخش هاي مختلف دريايي 
به جاي حل مش��کات به خنثي س��ازي انرژي و 

فعاليت هاي يکديگر منتهي خواهد شد.
محمد سعيد سيف، دبير انجمن، نيز با بيان اينکه 
»دولت و مجلس عموما سازمان بنادر و دريانوردي 
را بعنوان رکن اصلي فعاليت هاي دريايي در کشور 
مي شناسند«، گفت: به همين جهت، اين سازمان 
نبايد مس��ؤوليت خود را صرفا در حوزه امور تخيه 
و بارگي��ري و مديري��ت بنادر تعري��ف کند؛ بلکه 
بايد نگاهي فرابخش��ي به حوزه دريا داشته باشد و 
مطالبات بخش هاي مختلف دريايي را در س��طح 

دولت نمايندگي و پيگيري کند.
اسداهلل گرامي، رييس کميته هاي تخصصي انجمن، 
نيز با اش��اره به فعاليت 8 کميته تخصصي در اين 
انجمن گفت: حضور منظم نمايندگان سازمان بنادر 
در جلس��ات کميته هاي تخصصي، مي تواند کمک 
جدي در جهت تعامل بيش��تر س��ازمان و انجمن 

باشد.

خواست هاي انجمن از مديرعامل جديد سازمان بنادر
در جلسه مشترک مهندس سعيدنژاد با هيأت مديره اعالم شد:
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پانزدهمي��ن همايش صنايع دريايي و شش��مين 
نمايش��گاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي 
طي روزهاي 7 تا 10 آبان ماه سال جاري از سوي 
انجمن مهندس��ي دريايي ايران و سازمان منطقه 
آزاد کي��ش با همکاري ارگان هاي دريايي کش��ور 
در جزيره کيش برگزار ش��د و با حضور وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرماندهان نيروهاي 
دريايي ارتش و س��پاه، رييس فراکسيون دريايي 
مجلس، رييس کميته بنادر و دريانوردي مجلس، 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، مس��ؤولين، 
مديران ارش��د و بسياري از فعاالن و مديران ارشد 
دريايي کش��ور همراه بود که در ادامه، گزارش��ي 
اجمالي از مباحث و موضوعات اصلي مطرح ش��ده 

ارائه مي شود.
مراسم افتتاحيه پانزدهمين همايش صنايع دريايي 
با تاوت آياتي از قرآن مجيد و پخش سرود ملي و 
نمايش نماآهنگ هاي صنايع و فعاليت هاي دريايي 
کشور آغاز ش��د. در مراس��م آغاز به کار همايش 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح، رييس 
منطق��ه آزاد کيش،  مديران عامل س��ازمان هاي 
صناي��ع دريايي وزارت دفاع، بن��ادر و دريانوردي، 
گس��ترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو(، مديران 
عامل شرکت هاي کش��تيراني جمهوري اسامي، 

ملي نفتکش، تأسيس��ات درياي��ي و بيش از 600 
تن از استادان دانش��گاه، دانشجويان، کارشناسان 
و متخصصان جامعه دريايي کشور و خبرنگاران و 
اصحاب رسانه حضور داشتند. پس از اعام برنامه ها 
توس��ط مجري، دکتر محمد س��عيد سيف، دبير 
همايش، گزارش��ي از برنامه ها و اهداف همايش و 
تحليلي از وضعيت صنعت دريايي کشور ارائه کرد.

دبير همايش: خصوصي سازي هاي افراطي در 
صنايع دريايي متوقف شود

دبير پانزدهمين همايش صنايع دريايي در ابتداي 
سخنان خود با خيرمقدم به حاضران و نيز قدرداني 
از حاميان برگزاري همايش، گفت: زحمات بسياري 
براي برگزاري اين همايش صورت گرفته اس��ت؛ 
بط��وري که بدون حمايت هم��ه ارگان ها و مراکز 
دريايي کش��ور، برگزاري مستمر، منظم و توسعه 

همايش ها قابل انجام نبود.
دکتر محمد سعيد سيف با قدرداني ويژه از همکاري 
س��ازمان منطقه آزاد کيش در برگزاري همايش و 
نمايش��گاه صنايع دريايي با اش��اره ب��ه اهداف و 
برنامه ه��اي اين همايش بر ت��اش مراکز دريايي 
کش��ور و دولتمردان براي برقراي تعامل مثبت و 
سازنده با دولت يازدهم تأکيد کرد و گفت: صنعت 

دريايي از صنايع بس��يار مهم و زيرساختي توسعه 
و اقتدار کش��ور اس��ت که اهميت آن را مي توان 
در س��طوح باالي کش��وري چه از بعد سياسي و 
اقتصادي و چه از لحاظ اجتماعي در کشور شاهد 
بود که نياز به توجه ويژه در سطوح باالي کشوري 
و قانونگذاري و برنامه ريزي و نياز به توجه خاص و 

ويژه در همه اين حيطه ها را دارد.
وي در ادام��ه گفت: همايش صناي��ع دريايي که 
در14 سال گذش��ته برگزار شده توانسته در روند 
توس��عه صنعت دريايي و در روند تصميم گيري 
و اهميت اي��ن حوزه تخصصي تاثيرگذار باش��د. 
مسأله ديگري که در اين حوزه حائز اهميت است، 
همزماني پانزدهمين دوره نمايشگاه صنايع دريايي 
با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد است که البته 
به دليل جابه جاي��ي دولت در اول هماهنگي هاي 
صورت گرفته تا حدي زمان بر  بود که خوشبختانه  
اين هماهنگي ها انجام شد و پانزدهمين همايش 
به موقع برگزار ش��د. اما مسأله ديگري در 4 ساله 
دول��ت يازدهم اين اس��ت که به توس��عه صنايع 
زيرساختي، از جمله صنايع دريايي توجه ويژه دارند 
و براي همين قرار بود که اين هفته اولين جلس��ه 
شورايعالي صنايع دريايي  با حضور وزير صنايع و 
معادن و معاون اول رئيس جمهور تشکيل شود که 

ايجاد نظام مهندسي دريا در دستور کار دولت
وزير دفاع در مراسم افتتاحيه پانزدهمين همايش صنايع دريايي اعالم کرد:
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به دليل همزماني اين جلسه با اين همايش به تاخير 
افتاد. تشکيل شورايعالي صنايع دريايي به همراه 
صندوق توس��عه صنايع دريايي و اجراي قوانين و 
مقررات مربوط به اين حيطه مي تواند اتفاق بسيار 
مثبت و ارزنده اي باش��د که به اين صنعت کمک 
کند و دولت يازدهم در برنامه هاي عملي خود قول 

همکاري و توجه به آن را داده اند.
وي اف��زود: در دولت قبلي متاس��فانه هم در روند 
اجراي مقررات و قوانين  کوتاهي شد و هم اينکه 
دولت يکسري امتيازهاي خاص را به شرکت هاي 
مورد نظر خودشان اختصاص دادند و کوتاهي هايي 

در اين حوزه اتفاق افتاد که به آن لطمه زد. 
س��يف همچني��ن ب��ا بي��ان اينک��ه »ب��ه دليل 
خصوصي سازي هاي افراطي و نادرست شرکت هايي 
چون صدرا، ارون��دان، ايزوايکو و صدرااميد چابهار 
در ش��رايط کنوني با وضعيت بحراني و مشکات 
زيادي مواجه هس��تند«، از دولت يازدهم خواست 
تا خصوصي س��ازي هاي افراطي در صنايع دريايي 
را متوق��ف و از به هدر رفتن س��رمايه گذاري هاي 
گسترده در اين صنايع زيرساختي جلوگيري کند.

دکتر سيف در پايان صحبت هاي خود اعام کرد 
که در اين همايش حدود 550 مقاله  به دبيرخانه 
ارسال شده که توسط 100 استاد دانشگاه بررسي 
و داوري و در نهايت 250 مقاله پذيرفته شده  است 

که حدود 40 مقاله در همايش ارائه مي شود.

وزير دفاع: نظام مهندسي دريا در دولت يازدهم 
شکل مي گيرد

در ادامه مراس��م افتتاحيه، وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح به س��خنراني پرداخت و گفت: 
تاش داري��م اولين جلس��ه ش��ورايعالي صنايع 
دريايي را به زودي با رياست شخص دکتر روحاني 
تش��کيل دهيم و در آن ضمن بررس��ي روند طي 
ش��ده از اجراي قانون توس��عه و حمايت از صنايع 
دريايي، چند موضوع اصلي مورد نياز اين صنعت 
را تصويب کنيم. )اين جلس��ه به فاصله يک هفته 
پس از همايش به رياست معاون اول رييس جمهور 

تشکيل شد(.
دکت��ر دهقان همچنين با اش��اره به اينکه يکي از 
سياس��ت هاي اصلي يازدهم بهبود فضاي کسب 
و کار اس��ت، تاکيد ک��رد دولت قطعا از خصوصي 
سازي هاي شتاب زده در صنايع دريايي جلوگيري 

خواهد کرد.
دهق��ان يکي ديگر از سياس��تهاي دولت را ايجاد 
و تقوي��ت تش��کل هاي حرف��ه اي نظي��ر انجمن 
مهندسي دريايي ايران ذکر کرد و گفت: اميدواريم 
دس��تگاه هاي دولتي هم انگيزه و امکان الزم براي 
حمايت از انجمن ها را از خود نش��ان دهند. وزير 

دفاع ابراز اميدواري کرد که در دولت يازدهم نظام 
مهندسي دريايي در سطحي فراتر از سازمان بنادر 

و دريانوردي و در سطح ملي شکل گيرد.

پيام شفاهي وزير صنعت، معدن و تجارت
در ادامه اين مراسم، مديرعامل سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران با قدرداني از پشتکار و همت 
بلند انجمن مهندسي دريايي در ايران در برگزاري 
منظم و س��االنه همايش هاي صنايع دريايي پيام 
وزي��ر صنعت و معدن به اين همايش را اعام کرد. 
غامرضا شافعي با اشاره به سفر خارجي مهندس 
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، 
و لغو حضور وي در اين همايش بود گفت: ايشان به 
بنده ياداشتي دادند که در آن آمده است: »سياست 
وزارت صنع��ت و تجارت قطعا بر توس��عه صنعت 
دريايي من جمله کشتي سازي، دريانوردي، توسعه 
بنادر و اس��کله ها، ايجاد خطوط ارتباط مس��تقيم 
مسافري و تجاري بين بنادر و جزاير جنوبي و ارايه 

خدمات فني و غيرفني در حوزه دريا است«.

مديرعامل ايدرو: سـاخت دکل هـاي دريايي در 
داخل نيازجدي کشور است

مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
در ادامه سخنان خود به مسؤوليت هاي اين سازمان 
در بخش دريايي به ماموريت دولت براي س��اخت 
ش��انزده دکل حفاري دريايي در داخل اشاره کرد 
و گف��ت: اين پروژه از لح��اظ مالي بزرگ و بالغ بر 
3 ميليارد و 200 ميلي��ون دالر کار خواهد بود و 
از نظر ملي هم نياز جدي کش��ور اس��ت. ما ظرف 
دو سال گذش��ته با شرکت هاي مربوطه مذاکرات 
مفصلي در اين جهت داشته ايم اما کارها به کندي 
پيش مي رود که انتظار داريم وزارت نفت و شرکت 

ملي نفت 25 درصد اوليه منابع ساخت دکل هاي 
دريايي را تامين کند.

وي همچنين با اشاره به حضور سازمان گسترش 
در توس��عه فازهاي پ��ارس جنوبي گفت: فازهاي 
15، 16،17و 18 نياز ب��ه الويت هاي وزارت نفت 
قرار دارد اما فاز 14 جز الويتها نيست که تاکنون 
2/3دهم ميليارد دالر به اين فاز منابع تزريق شده 
اما ب��راي بهره ب��ردار ي آن 3 ميليارد دالر ديگر 
نياز داريم. ش��افعي برنامه ديگر سازمان گسترش 
را ايجاد طرح صنايع صادراتي در س��واحل درياي 
عمان ذکر کرد و گفت از متخصصان و کارشناسان 
دريايي براي ارائه پبشنهادهاي خود جهت اجراي 
اين طرح دع��وت مي کنيم. مديرعامل س��ازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران در ادامه با انتقاد 
شديد از خصوصي سازي هاي نادرست در صنايع 
دريايي گفت که شرکتي مانند صدرا اميد چابهار 
پس از واگذاري نابه س��امان ش��ده و ما نمي دانيم 
در آنه��ا چه مي گ��ذرد و يا در م��ورد ايزوايکو در 
حاليکه س��رمايه گذاري براي تکميل حوض هاي 
خشک ادامه دارد ناگهان بحث واگذاري آن مطرح 
مي ش��ود که اين تصميمات روند توسعه کشور را 

متوقف مي کند. 
وي همچنين با تاکيد بر ضرورت فعاليت و تخصيص 
منابع صندوق صنايع دريايي گفت: وزير صنعت و 
معدن و تجارت با تجمي��ع اين صندوق موافقتي 
ندارد و اميدواريم بتوان از اين طريق حمايت الزم 

از صنايع دريايي صورت داد.
شافعي افزود: ما در سازمان گسترش براي آموزش 
نيروي انساني امکانات قانوني الزم را داريم و اگر در 
بخش دريا برنامه هاي مدوني ارائه شود مي توانيم 
بخش��ي از منابع را به آموزش، تحقيقات و تربيت 

مدير اختصاص دهيم.

Marine Engineering
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همکاران علمي برتر
 )کميته علمي(

دکتر مهدي شفيعي فر )هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيأت تحريريه نشريه مهندسي دريا(
دکتر سعيد مظاهري  )هيأت علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي، عضو هيأت تحريريه نشريه مهندسي دريا(

همکاران اجرايي برگزيده

محمد شريعتمدار تهراني )مدير روابط عمومي کشتيراني جمهوري اسامي ايران(
مهندس محمدرضا حسيني )سازمان گسترش(
مهندس سيد احمد منتظري )نفت و گاز پارس(

مهندس محمدعلي رستگار )اداره کل بنادر کيش(
فرخ لطفي زاده )شرکت کشتيراني کيش(

مهندس علي اصغر مجاهدي )سازمان شيات(
مهندس اکبر فالحتي آذر ) انجمن مهندسي دريايي ايران(

پايان نامه برتر
سيامک علي ميرزازاده )دانشگاه شريف- عنوان پايان نامه: طراحي و ساخت مقطع هندسي بهينه موسوم به داکت به منظور 

بهبود عملکرد سيستم رانش، مقطع: کارشناسي ارشد(
حسن باقري )دانشگاه اميرکبير- عنوان: بهينه سازي فرم بدنه شناور جابجايي از منظردرياماني مقطع: کارشناسي ارشد(

دکتر محمدعلي لطف الهي يقين و حميد احمدي )دانشگاه تبريز(، عنوان کتاب: ديناميک سازه هاي فراساحلي کتاب برتر

مقاالت برتر

مهندس رضا قارنگيان )دانشگاه تربيت مدرس، عنوان مقاله: آناليز داده هاي امواج در ايستگاه هاي مختلف درياي عمان(
مهندس اميرحسين رزاقيان)دانشگاه صنعتي شريف، عنوان مقاله: بررسي رفتار سکوي پايه کششي در امواج منظم با 

زواياي برخورد مختلف(
 Predicting ε50 for Lateral Response of Piles in :دکتر بابک ابراهيميان )شرکت صدراساحل، عنوان مقاله

)Marine Clay Using an Evolutionary-Based Approach
دکتر عليرضا مجتهدي )دانشگاه تبريز، عنوان مقاله: ارزيابي تغييرات خصوصيات ديناميکي سازه فراساحلي جکتي با استفاده 

از سيستم استنتاج فازي و مطالعه مدل فيزيکي هيدرواالستيک(

پروژه هاي صنعتي برتر

1- شرکت ايزوايکو )1- بومي سازي روش به آب اندازي سکوهاي نفتي در مبين گسترش،2- ايجاد حوض خشک در شرکت 
عظيم گسترش، 3-تعميرات سکوي حفاري دريايي در ايران(

2- سازمان صنايع دريايي )1- ساخت شناور زيرسطحي بومي در صنايع شهيد درويشي، 2- ساخت و به آب اندازي شناور 
جماران پيشرفته در صنايع شهيد تمجيدي(

3- شرکت صنايع دريايي اروند )توسعه زيرساخت در بخش خصوصي و اشتغالزايي(
4- اميدان ساحل پارسيان )سفارش هدفمند به کارخانجات و مشارکت فعال در ساخت کشتي(

5- شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي ايران )توسعه تعميرات شناورهاي اقيانوس پيما از طريق مشارکت با بخش 
کشتي سازي(

دکتر مجيد عباسپور )دانشگاه شريف(استاد نمونه

دانشجوي برتر
مهندس سجاد حاجي زاده )دکتري- صنعتي شريف(

مهندس اشکان بابازاده )کارشناسي ارشد- صنعتي اميرکبير(
الهه زهدي )کارشناسي- دانشگاه بوشهر(

مديران نمونه دريايي
مهندس حسين شربتي
مهندس مهدي اعتصام
مهندس احمد فروغي

شهيد وحيدرضا محبوبي )سازمان صنايع دريايي- صنايع دريايي شهيد درويشي(خانواده شهدا

برگزيدگان جامعه دريايي معرفي شدند
در مراس��م افتتاحيه پانزدهمين همايش صناي��ع دريايي از برگزيدگان دريايي 
کشور از سوي انجمن مهندسي دريايي ايران تقدير شد. فهرست برگزيدگان و 

تقديرشدگان به شرح زير هستند:
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ميزگرد »چالش ها و راهکارهاي بهبود وضعيت صنايع دريايي«
 در جريان دو روز نخست برگزاری پانزدهمين همايش صنايع دريايي، 
يک ميزگرد اصلی و چهار پنل تخصصي برگزار ش��د. ميزگرد اصلی در 
مراسم افتتاحيه با عنوان »چالش ها و راهکارهاي بهبود وضعيت صنايع 
دريايي« با حضور مديران ارش��د ارگان هاي دريايي برگزار شد. در اين 
ميزگرد محمدحسين داجمر، مديرعامل کشتيراني جمهوري اسامي، 
محمد احمدي بافنده، مديرعامل شرکت ايران مارين سرويسز، علي اکبر 
صفايي، مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران، علي طاهري، مديرعامل 
ش��رکت مهندس��ي و س��اخت تأسيس��ات دريايي ايران و حس��ن رضا 
صفري، رييس هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران، ضمن ارائه 
گزارش هاي��ي از روند فعاليت هاي مجموعه خود ديدگاه ها و راهکارهاي 

اجرايي را براي بهبود وضعيت صنعت دريايي را ارائه کردند.

پنل فناوري  آب هاي عميق
دومي��ن پنل مربوط به فناوري هاي آب هاي عميق بود که در آن، مهندس 
اصولي، مديرعامل ش��رکت نفت خزر، و دکتر محمد سعيد سيف، رييس 
مرکز مهندسي درياي دانشگاه صنعتي شريف، توضيحاتي درباره روند توسعه 
فعاليت هاي ايران در ميادين نفت و گاز ايران در آب هاي عميق درياي خزر و 

نيز روند تدوين نقشه راه فناوري آب هاي عميق گزارشي را ارائه کردند.

پنل تخصصي تشکيل کميته استاني هرمزگان
پنل اول مربوط به تش��کيل رس��مي  نخس��تين کميته استاني انجمن 
مهندسي دريايي ايران بود که اين امر در نشستي با حضور دکتر منصور 
آرامي، نماينده بندرعب��اس و رييس کميته بنادر و دريانوردي مجلس 
شوراي اسامي، صورت گرفت. در پانل تخصصي تشکيل اين کميته به 
جز نماينده بندرعباس، دکتر ش��يرعلي زاده )مديرکل صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان(، دکتر نوحه گر )رييس دانش��گاه هرمزگان(، مهندس 
پل مه )عضو هيأت مديره انجمن کشتيراني و حدمات وابسته(، مهندس 
قاس��مي زاده )مديرعامل ش��رکت بحرگس��ترش هرمز(، دکتر سايباني 
)رييس دانشکده کشتي سازي دانشگاه اميرکبير در بندرعباس(، مهندس 
حمي��د رضاييان اصل )مديرعامل ايزوايک��و( و مهندس صفري )رييس 
هيأت مديره انجمن مهندس��ي دريايي ايران( حضور داش��تند و ضمن 
ارائه گزارشي از وضعيت فعاليت هاي علمي و صنعتي در استان هرمزگان 
تشکيل اين کميته را نقطه عطفي در روند فعاليت هاي انجمن مهندسي 
دريايي ايران دانس��تند. در اين جلسه و با پيشنهاد رييس هيأت مديره 
انجمن مهندسي دريايي ايران، دکتر سايباني بعنوان رييس و مهندس 
قاسمي زاده بعنوان دبير کميته استاني اين انجمن در هرمزگان انتخاب 
و مسؤول سازماندهي کميته و انتقال مسايل و مشکات صنايع دريايي 

اين استان به هيأت مديره انجمن شدند.
 آمادگي مجلس براي همکاري باکميته هاي استاني انجمن

رييس کميته بنادر و دريانوردي مجلس شوراي اسامي در اين نشست، 
حماي��ت اين کميته و فراکس��يون دريايي مجلس را از تش��کيل اولين 
کميته اس��تاني انجمن مهندس��ي دريايي ايران در استان هرمزگان را 
اعام کرد. دکتر منصور آرامي تش��کيل اين کميته را »تريبون جديدي 
براي جامعه دريايي« خوان��د و گفت: امروز حوزه دريا در حال تحميل 
خود به مس��ؤوالن و مراجع تصميم گيري است و در اين زمينه، انجمن 
مهندسي دريايي ايران جلودار بوده و هست. وي با بيان اينکه »انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران بيش��تر به حوزه صنايع دريايي گرايش دارد«، 
افزود: الزم است اين انجمن حوزه هاي ديگر دريايي از جمله گردشگري، 
محيط زيس��ت و ش��يات و آبزيان را نيز بيش از پيش مورد توجه قرار 
دهد. آرامي با اش��اره ب��ه اينکه »تاکنون توجه مس��ؤوالن به حوزه دريا 
عموما در س��طح تصميم گيري هاي کان بوده اس��ت«، افزود: تشکيل 
کميته استان هرمزگان، امکان همکاري متمرکز مسؤوالن استاني براي 
توس��عه بنادر و صنايع دريايي در اين استان را فراهم مي سازد و کميته 
بن��ادر و دريانوردي و فراکس��يون دريايي مجلس ني��ز براي همکاري و 

حمايت از اين کميته آمادگي کامل دارند.

پنل تخصصي تدوين سند ملي توسعه صنايع دريايي
در سومين پنل، گزارشي از روند تدوين سند ملي توسعه صنايع دريايي که 
با تصويب شورايعالي انقاب فرهنگي از سوي معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري آغاز شده؛ به شرکت کنندگان در همايش ارائه و بخش ها و روند 

اجرايي تدوين سند تشريح شد.

Marine Engineering
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کميته آموزش و تحقيقات
رييس کميته آموزش و تحقيقات انجمن مهندس��ي دريايي ايران با اشاره 
به برگزاري جلسه اين کميته در جريان پانزدهمين همايش صنايع دريايي 
موضوعات مورد بررس��ي در اين جلس��ه را اعام کرد. دکتر عباس نوبختي 
دراين باره گفت: توس��عه آموزش غيرآکادميک، باال بردن ظرفيت کيفي و 
کمي آموزش هاي حرف دريايي و آسيب شناسي علت عدم ماندگاري دانش 
آموختگان حرف دريايي از موضوعات اين جلس��ه بود که با حضور مديران 

مرتبط با حوزه دريا در وزارت علوم به بحث و بررسي گذاشته شد.

پنل توسعه صنايع دريايي در استان هاي ساحلي
   آخرين پانل تخصصي که عصر دومين روز و قبل از مراسم اختتاميه برگزار 
شد، به توس��عه صنايع دريايي در استان هاي ساحلي اختصاص داشت. در 
اين پانل، ابتدا نمايندگان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت چند استان 
ساحلي کشور گزارشي از ظرفيت ها و وضعيت صنايع دريايي در اين استان ها 

را ارائه کردند. 
در ادامه اين پانل، مشاور دريايي شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
کشور در اين پانل گفت: پرسش اصلي در حوزه صنايع دريايي اين است که 
چرا با وجود همه شعارها اين صنعت جايگاه خود را در کشور پيدا نکرده است؟ 
دريادار محمدحس��ين ملک زادگان افزود: چند درصد نيازهاي شرکت هاي 
کشتيراني جمهوري اسامي  و نفتکش در بخش ساخت، تعميرات، خدمات 
و پش��تيباني در داخل تأمين مي شود؟ آيا شرکت هاي عمده دريايي کشور 
همچون ايزوايکو، صدرا، اروندان و صدرااميد چابهار فعاليتي دارند؟ وي با بيان 
اينکه »ناهماهنگي ارگان هاي دريايي در کشور مشهود است«، تصريح کرد: 8 
وزارتخانه و چند دستگاه دولتي و حکومتي کارهاي دريايي مشابهي را انجام 
مي دهند. پرسش آن است که آيا تدبيري براي هماهنگ شدن اين ارگان ها 

و رفع نيازهاي کشور انديشيده خواهد شد؟
رييس فراکس��يون دريايي مجلس شوراي اسامي نيز طي سخناني در اين 
پانل تخصصي از تاش اين فراکسيون براي معافيت مالياتي صنايع دريايي و 
کشتي سازي خبر داد. دکتر سيدحسين دهدشتي با اشاره به ماده 13 قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد و معافيت مالياتي پيش بيني شده در اين قانون 
گفت: در تاش هستيم تا معافيت مالياتي مندرج در اين قانون به فعاليتهاي 
کشتي سازي و صنايع دريايي نيز تعميم يابد و به اين ترتيب توسعه شهرهاي 
واقع در اين مناطق با رشد اين صنايع محقق شود. وي سپس با اشاره به لزوم 
حمايت دولت از صندوق توسعه صنايع دريايي گفت: قرار بود 10 درصد از 
اعتبارات دولت از محل حمل مايعات نفتي و گاز کشور به صندوق توسعه 

دريايي اختصاص يابد که اين امر تاکنون محقق نشده است.

نگاهي به جلسات کميته هاي تخصصي انجمن
در همايش صنايع دريايي

با توجه به فعاليت 8 کميته تخصصي در چارچوب انجمن مهندسي دريايي 
ايران در حوزه هاي مختلف و فرصت مناسب همايش براي بررسي تخصصي تر 
موضوعات با حضور گسترده تر اعضاء و مديران، اين کميته ها در جريان همايش 
تشکيل جلس�ه دادند. کميته هاي تخصصي در پيشبرد فعاليت ها و اهداف 
انجمن مهندسي دريايي ايران داراي نقش محوري هستند. سازمان بخشي به 
کارها و س�ازمان دهي نيروها و جريانات ذي نفع در جامعه دريايي رويکرد و 
وظيفه اصلي کميته هاي تخصصي است. کميته هاي تخصصي انجمن مهندسي 
درياي�ي ايران عبارتند از: »کشتي س�ازي«، »تأمين کنندگان و س�ازندگان 
تجهيزات دريايي و خدمات فني-مهندس�ي«، »کش�تيراني و دريانوردي«، 
»آموزش و تحقيقات«، »مهندسي س�احلي و فراساحلي« و »دانشجويي«، 
»ش�ناورهاي تندرو« و »قوانين، مقررات و استانداردها«. گزارشي از مباحث 

مطرح در جلسات اين کميته ها در ادامه مي آيد:

صفحه 14شماره 112/ دی ماه 1392

با همايش پانزدهم-4



کميته کشتيراني و دريانوردي
رييس کميته کش��تيراني و دريانوردي انجمن مهندس��ي دريايي ايران 
با اش��اره به برگزاري جلس��ه اين کميته در جريان پانزدهمين همايش 
صناي��ع درياي��ي موضوعات مورد بررس��ي در اين جلس��ه را اعام کرد. 
کاپيت��ان مالک عليمحمدي دراين باره گفت: در اين جلس��ه نمايندگان 
عموم ارگان هاي دريايي کش��ور و شرکت هاي کشتيراني حضور داشتند. 
توجه ويژه درس��طوح مختلف آموزش وپروش- دانش��گاه ها وموسسات 
عالي- علمي کاربردي به آموزش رشته هاي مختلف دريانوردي از مباحث 
اصلي جلس��ه بود. همچنين در اين نشس��ت تأکيد ش��د جهت پايداري 
نيروي انساني دريانوردان ايراني نياز به هماهنگي بانک مرکزي مبني بر 
پرداخ��ت حقوق ارزي آنها وج��ود دارد. تأکيد بر توجه خاص به امکانات 

بندري اسکله هاي شناور جايگاه مخصوص شناورهاي خدماتي وتفريحي 
وامکانات رفاهي در بنادر واسکله هاي مختلف و توجه مبرم به گردشگري 
دريايي از ديگر مباحث اين نشست بود. در اين جلسه همچنين با اشاره 
به دزدي دريايي در سواحل کشورهاي فقير آفريقايي توجه مسؤولين به 
امور تجارت و ايجاد بازار بين کش��ورهاي منطقه وسواحل آفريقا و آسيا، 
بعنوان مهمترين عامل برون رفت از رکود کشتيراني و در پي آن توسعه 
صنعت و اقتصاد کش��ور مطرح ش��د. توجه خاص به ص��دور اجازه ورود 
دريانوردان خارجي دربنادر ايران طبق قوانين IMO يا تحويل شناسنامه 
دريانوردي و الزام راهبري شناورها از طريق شرکتهاي مديريتي استاندارد 
از ديگر خواس��ت هاي اعضاي کميته کش��تيراني و دريان��وردي انجمن 

مهندسي دريايي ايران بود که در اين جلسه عنوان شد.

کميته کشتي سازي 
رييس کميته کشتي سازي انجمن مهندسي دريايي ايران با اشاره به برگزاري 
جلسه اين کميته در جريان پانزدهمين همايش صنايع دريايي موضوعات 
مورد بررسي در اين جلسه را اعام کرد. مهندس پيمان مسعودزاده دراين باره 
گفت: در اين جلس��ه، مطالب و خواس��ت هاي مهمي ب��راي خروج صنعت 
کشتي سازي از شرايط بحراني و رکود کنوني مطرح شد که مهمترين آنها 

بدين شرح است:
1( اجراي کامل قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي

2( تثبيت نرخ ارز و تک نرخي کردن آن
3( تسهيل در امور گمرکي

4( کاهش نرخ بهره و تسهيل در ارائه وام
5( استفاده هر چه بيشتر از نظرات کارشناسي انجمن ها در تصميم گيري ها

6( بکارگيري نيروهاي متخصص ، کارآزموده و با سابقه روشن و مشخص در 
زمينه دريايي و ثبات مديريتي

7(خريد شناور از خارج تنها به مواردي محدود گردد که مکان توليد آن در 
کشور نباشد و خريد با هماهنگي کشتي سازي داخلي انجام شود تا ضمن 
اطمينان از کيفيت به نوعي رس��وب دانشي براي کشتي سازان داخلي نيز 

داشته باشد
8( متمرکز نمودن فعاليتهاي دريايي و تعيين متولي اصلي و تصميم گير 

در اين حوزه
9( اهتمام ويژه به ورود متخصصين به حوزه فن آوري هاي آبهاي عميق و 

ايفاي نقش ملموس تر با توجه به اکتشافات اخير نفت در درياي خزر
10( ل��زوم همکاري س��ازمان هاي ذيربط حوزه صناي��ع دريايي و تحصيل 

بروکراسي اداري جهت جلوگيري از خود تحريمي در اين حوزه
11( حذف قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماليات بر درآمد صنايع دريايي 
حداقل در يک دوره 5 س��اله جهت افزايش مزيت رقابتي صنايع داخلي با 

محصوالت مشابه خارجي
12( تسهيل در ارائه وام از محل صندوق ذخيره ارزي به اين صنعت

13( لزوم توجه بيش��تر به مباحث کنترل پ��روژه، کنترل موجودي، و کًا 
مديريت پروژه علمي منطبق با الگوه��اي روز جهاني جهت افزايش مزيت 

رقابتي صنايع در زمان، هزينه و کيفيت پروژه هاي در دست اجراء
14( پيش��نهاد ايجاد س��وپر مارکت دريايي با امکانات ارائه اقساطي مواد و 

تجهيزات مورد نياز کشتي سازان
15( تاش در جهت استفاده از ظرفيت هاي بالقوه ديپلماسي سياسي فعال 
جهت ايجاد ارتباط با کشورهاي همراه و داراي مزيت دريايي جهت مقابله 

با تحريم ها

کميته شناورهاي تندرو
رييس کميته شناورهاي تندرو انجمن مهندسي دريايي ايران با اشاره به 
برگزاري جلسه اين کميته در جريان پانزدهمين همايش صنايع دريايي 
موضوعات مورد بررس��ي در اين جلسه را اعام کرد. دکتر حميد زراعتگر 
گفت: در جلس��ه کميته پيگيري مسأله حذف محدوديت هاي اعمالي بر 
روي توان موتور شناورهاي تفريحي در اختيار افراد حقيقي و حقوقي مورد 
تأکيد قرار گرفت. همچنين در اين جلس��ه، بر برگزاري ساالنه مسابقات 
ش��ناورهاي تندرو جهت ايجاد رقابت و کيفيت بخشي به توليدات داخلي 
تأکيد ش��د. گفتني است اولين دوره اين مسابقات در جريان سومين روز 

همايش در جزيره کيش برگزار شد.
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باش��رکت نزديک به 140 دانش��جو از دانش��گاه 
ها و موسس��ات آموزش��ي دريايي کشور،کميته 
دانشجويي انجمن مهندسي دريايي ايران يکي از 
فعالترين کميته هاي انجمن در اين همايش بود. 
اين دانش��جويان که از دانشگاه هاي صنعت نفت 
محمودآباد، شريف، بوشهر، اميرکبير، هرمزگان، 
تربيت م��درس، ام��ام خميني نوش��هر، خواجه 
نصيرالدين طوسي، علم و صنعت، آزاد واحد علوم 
و تحقيقات بودند بطور گس��ترده در کميته هاي 
تخصصي و نشس��ت ها و کارگاه هاي آموزش��ي و 
برنامه هاي جانبي اين همايش شرکت کردند که 

به تعدادي از آنها اشاره مي شود.
دانش��جويان پس از 30 ساعت سفر در غروب روز 
دوشنبه 92/8/6 در هتل اسکان يافته و پس از 1 
ساعت استراحت تعدادي از دانشجويان داوطلب در 
جلسه توجيهي براي برعهده گيري مسؤوليت هاي 
اجرايي راهي سالن همايش شده و مسؤوليت ها به 

شرح زير تقسيم شدند: 
توزيع پکيج ها 

مديريت سالن هاي ارائه مقاالت 
توزيع ژتون هاي غذا 

پخش فرم هاي مربوط به کميته دانشجويي 
دعوت از مسئولين جهت حضور در جلسه کميته 

دانشجويي
در روز اول، پس از مراسم افتتاحيه دانشجويان 
به انج��ام فعاليتهاي ف��وق پرداخته و طي اين 

فرايند در هر گوش��ه اي از س��الن ها به تشکيل 
جلس��اتي هرچند کوتاه و مختص��ر و يا بلند و 
مفصل با مدي��ران و مس��ئوالن جامعه دريايی 
از جمل��ه رئي��س موسس��ه رده بندي ايرانيان، 
مدير عامل ش��رکت خدم��ات دريانوردي امواج 
ب��راق، نماين��ده س��ازمان جه��اد خودکفاي��ي 
نيروي دريايي س��پاه، نمايندگان شرکت فات 
قاره، جلس��ه با آقاي MARTIN COX، جلسه با 
نمايندگان شرکتهاي فراساحلي کشور امارات، 
نمايندگان ش��رکت دينا، جلس��ه با نمايندگان 

شرکت بحرگسترش و... اشاره کرد. 
روز دوم نيز با جلس��ه کميته دانش��جويي انجمن 
مهندس��ي آغاز شد. اين جلسه در ساعت 8:30 تا 
10:30 در سالن اصلي -سالن خليج فارس - برگزار 
شد که نمايندگان سازمان ها و شرکت هاي مختلف 
و اس��اتيد و دانش��جويان دانش��گاه ها و موسسات 

دريايي کشور در اين جلسه حضور داشتند. 
در ابتدا آقاي س��يروس سيلتان، مسئول کارگروه 
بانک اطاعاتي پايان نامه هاي کميته که مديريت 
جلسه را بر عهده داشتند جلسه را آغاز کردند. پس 
از ايشان آقاي حاجي زاده، دبير کميته دانشجويي 
به بيان فعاليت هاي کميته در يک س��ال گذشته 
پرداخت��ه و س��پس آقاي مهندس ش��يخ بهايي، 
مس��ئول کارگروه آموزش و خانم وفايي، مسئول 
کارگروه انفورماتيک کميته به تشريح فعاليت ها و 

اهداف کارگروه هاي خود پرداختند.

سپس سخنرانان اين جلسه به روي صحنه آمدند تا 
با تشکيل ميزگردي به ارائه نظرات و پيشنهادهای 
خود در راس��تاي حل مش��کات دانشجويان در 
زمينه هاي مختلف بپردازند که اسامي اين افراد در 

زير آمده است:
 جن�اب آقاي دکت�ر طلوعي، مع�اون تحقيقات 

سازمان صنايع دريايي
 مهندس محم�ود رضا حقدوس�تي، مديرعامل 

موسسه آموزشي کشتيراني جمهوري اسالمي 
 دکت�ر مصب�اح س�ايباني، رياس�ت دانش�کده 
کشتي سازي دانشگاه اميرکبير واحد بندر عباس 
 مهندس حس�ن رضا صفري، رياس�ت موسسه 

رده بندي ايرانيان 
 کاپيت�ان حس�ن تيمورتاش، دبي�رکل اتحاديه 

مالکان کشتي 
 کاپيتان ناصر سرنوشت، شرکت دريابندر 

 دکتر محس�ن خس�روي بابادي، رياست کميته 
دانشجويي انجمن 

پس از ايراد سخنراني و پرسش و پاسخ دانشجويان 
و مسئولين، طي مراسمي به تعدادي از دانشجويان 
فعال کميته و همچنين تعدادي از فعاالن صنعتي 
و مديران ش��رکت هاي حامي کميته دانشجويي 
)آقاي اس��ماعيل امي��ران، آقاي رضوان��ي، آقاي 
مهندس حسن رضا صفري، آقاي اميد مرادي( لوح 

يادبودي اهدا شد. 

حضور گسترده دانشجويان در کيش
گزارشي از نشست کميته دانشجويي انجمن در پانزدهمين همايش صنايع دريايي
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دانشجويان فعال کميته:
 سجاد حاجي زاده )نماينده دانشگاه شريف(

 مهدي رحيمي و بهنام رضايي )نماينده دانشگاه علم و صنعت ايران(
 ص�ادق برخ�وري و مهدي روزبه�ي )نماينده دانش�گاه صنعتي اميرکبي�ر- واحد 

بندرعباس(
 علي بحري )نماينده دانشگاه هرمزگان(

 محسن ثقفي )نماينده دانشگاه اميرکبير( 
 الهه زهدي )نماينده دانشگاه بوشهر(

 بشرا وفايي )نماينده دانشگاه علوم و تحقيقات(
 آتنا اميري )نماينده دانشگاه تربيت مدرس(

 علي شيخ بهايي )نماينده پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي(
 سيروس سيلتان )نماينده دانشگاه صنعت نفت محمود آباد(

در مراسم اختتاميه همايش نيز برترين هاي جامعه دانشجويي دريايي انتخاب شدند 
که اسامي آنها به شرح زير است: 

 دانشجوي برتر )الهه زهدي، اشکان بابازاده، سجاد حاجي زاده(
 پايان نامه برتر )سيامک علي ميرزازاد، حسن باقري(

 مقاله برتر ) اميرحسين رزاقيان، رضا قارنگيان(
در صبح روز 9 آبان ماه دانش��جويان بوس��يله يکي از ش��ناورهاي نيروي دريايي سپاه 

پاسداران به گشت دريايي پرداخته و پس از آن از بندر جزيره بازديد کردند.
با توجه به شرکت موثر و سازنده و حضور فعالتر و همه جانبه دانشجويان در اين همايش 
نسبت به سال هاي گذشته، کميته دانشجويي از تمامي عزيزان و زحمتکشان جامعه 
دانشجويي که با طي مسافت هاي طوالني در اين همايش شرکت کردند کمال تشکر 
و قدرداني را دارد و اميدوار اس��ت تا با ايجاد رابطه اي مس��تحکم در آينده اي نزديک با 
ياري دانشجويان مشکات و موانع جامعه دريايي را مرتفع و زمينه ساز پيشرفت کشور 

عزيزمان شود.
در پايان اعضاي کميته دانش��جويي از آقايان مهندس صفري، دکتر خسروي بابادي و 
خانم مهندس حاتمي به پاس زحمات فراوان جهت شرکت دانشجويان در اين همايش  

قدرداني کردند.

جلسه اخير کميته دانشجويي انجمن مهندسي دريايي ايران با حضور 26 نماينده 
از دانش��گاه هاي مختلف دريايي کشور در محل اين انجمن برگزار شد. در اين 
جلسه نمايندگان دانشگاه هاي صنعتي شريف، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت، 
خواجه نصيرالدين طوسي، تربيت مدرس، صنعت نفت محمودآباد، واحد علوم 
و تحقيقات دانشگاه آزاد، تبريز، هرمزگان و... حضور داشتند. بنابر اعام کميته 
دانشجويي انجمن مهندسي دريايي ايران، در حال حاضر تمامي دانشگاه هاي 
دريايي کشور در اين کميته عضويت دارند و نمايندگان خود را معرفي کرده اند. 
از سوي ديگر، به دليل دوري راه و عدم امکان حضور دانشجويان دانشگاه هاي 
شهرس��تان ها در جلسات، در جلس��ات قبلي مصوب شده بود که نمايندگان 
 skype دانشگاه هاي شهرس��تان ها به صورت مجازي و از طريق نرم افزارهاي
و oovoo در جلسات شرکت کنند که بر اين اساس، در جلسه اخير کميته 
براي اولين بار نماينده دانشگاه خليج فارس بوشهر به صورت مجازي در جلسه 
حضور يافت. محسن خسروي بابادي، رئيس کميته دانشجويي انجمن مهندسي 
دريايي ايران، در اين جلسه مباحث مختلفي از قبيل برگزاري بازديدهاي علمي 
از مراکز دريايي و صنعتي براي دانشجويان، تهيه بانک اطاعاتي دانشجويان و 

اساتيد دريايي، برگزاري مسابقات شناورهاي هوشمند، سخنراني هاي علمي و 
دوره هاي آموزش��ي را مطرح کردند و براي هر يک از موضوعات مسؤولي را از 
يکي از دانشگاه ها مشخص شد. طي پيگيري ها و مکاتبات انجام شده طي يک 
سال گذشته، حدود 30 دانشگاه و پژوهشگاه فعال در حوزه دريا نمايندگان خود 

را براي همکاري با کميته دانشجويي انجمن مهندسي دريايي معرفي کرده اند.

امکان گردهم آمدن دانشجويان همه دانشگاه هاي دريايي فراهم شد
با برگزاري جلسات کميته دانشجويي انجمن به شکل حضوري و مجازي
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مراسم اختتاميه پانزدهمين همايش صنايع دريايي 
عصر روز هش��تم آب��ان ماه با حضور و س��خنراني 
فرماندهان نيروهاي دريايي ارتش و سپاه برگزار شد. 
دکتر دهدشتي، رييس فراکسيون دريايي مجلس 
و معاون هماهنگي امور استان هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نيز از حاضران در اين مراسم بودند. 

اميردريادار سياري: زمان سخن گفتن گذشته 
است؛ عمل کنيم 

فرمانده نيروي دريايي ارتش طي سخناني در مراسم 
اختتاميه همايش، از توسعه ناوگان نظامي، تجاري و 
صنايع دريايي بعنوان مؤلفه ها ي برخورداري از قدرت 
دريايي نام برد و اين س��ه مؤلفه را به ترتيب ضامن 
امني��ت،  عامل رونق اقتصادي و پش��تيبان ناوگان 

کشتيراني و نظامي کشور دانست. امير 
دريادار حبيب اهلل سياري گفت: از بين شش مولفه 
يک کش��ور دريايي که شامل موقعيت جغرافيايي،  
مش��خصات فيزيکي و وس��عت دريايي سرزميني،  
جمعيت،  ويژگي ها ي مردم و خط مشي دولتمردان 
است؛ ما در س��ه مولفه اول مشکلي نداريم، اما در 

مورد سه مولفه آخر با ضعف مواجه هستيم.
وي از سياس��ت ها ي کان کش��ور،  زيرساخت ها،  
آمايش سرزميني و منابع از عوامل موثر در توسعه 
صنايع دريايي نام برد و گفت: عمدتا صنايع دريايي ما 
در يک بخش از سواحل کشور متمرکز شده اند. اين 
در حالي است که در برخي مناطق مانند پسابندر تا 
تنگه هرمز صنايع دريايي و کشتي سازي ما هنوز 
فعال نشده؛ در صورتي که اين منطقه از اهميت و 

ظرفيت ويژه اي برخوردار است.
 فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينکه »تاکنون 
همايش ها ي دريايي به حرف و سخن گفتن گذشته 

اس��ت«، تأکيد کرد: ديگر زمان صحبت و س��خن 
گفتن گذشته است و بايد عمل کرد.

 فرمانده نيروي دريايي ارتش سپس از برنامه ريزي 
مناسب براي توسعه سواحل بويژه سواحل مکران 
از تنگه هرمز تا پس��ابندر،  توجه خاص دولتمردان 
به دريا، ارتقا ناوگان تجاري و توسعه ناوگان نيروي 
دريايي راهبردي بعنوان راهکارهاي توسعه صنايع 

دريايي نام برد.
 سياري به لزوم فرهنگ سازي براي آشنايي مردم با 
دريا بعنوان يکي ديگر از راه حل ها ي توسعه صنايع 
دريايي اش��اره کرد و افزود: ايجاد فرهنگ دريايي از 
اهميت بسياري برخوردار اس��ت و بايد در مقاطع 

مختلف تحصيلي به اين فرهنگ سازي توجه کرد.

سـردار فدوي: پير شـديم و مشکالت صنعت 
دريايي حل نشد! 

فرمانده نيروي دريايي س��پاه  نيز طي سخناني در 
مراسم اختتاميه همايش با انتقاد از تداوم چالش هاي 
صنايع دريايي در کش��ور گفت: برگ��زاري منظم 
همايش هاي صنايع دريايي خوب است؛ اما ما پير 
شديم و مشکات صنايع دريايي همچنان حل نشده 

است! 
 سردار علي فدوي افزود: همايش هاي صنايع دريايي 
هرساله برگزار مي شود؛ اما هنر اينجاست که بتوانيم 
از برگزاري اين همايش به رفع مش��کات و توسعه 
اين صنعت برس��يم. وي با اش��اره به اذعان آمريکا 
به پيشرفت تکنولوژيک، اس��تراتژيک و تاکتيکي 
ايران در بخش دفاعي دريايي گفت: چرا در بخش 
غيرنظامي هنوز نتوانسته ايم به صورتي که حق ملت 

ايران است؛ از صنعت دريايي بهره ببريم؟
وي با اش��اره به تأکيدات مق��ام معظم رهبري به 

اهميت دريا و صنعت دريايي اظهار داشت: ايشان 
همواره تأکيد دارند چرا نمي توانيم از منابع دريا به 
نحو شايسته و مطلوب استفاده کنيم. وي در ادامه 
با انتقاد از وضعيت صنعت کشتي سازي کشور افزود: 
از چند صد فروند کشتي که در کشور داريم، چند 
فروند آن س��اخت داخل اس��ت؟ چرا روند ساخت 

کشتي در ايران با کندي انجام مي شود؟
فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: متأسفانه برخي 
مسؤوالن در صنعت دريايي کشور مشغول به کارند؛ 
اما کوچکترين س��ابقه ذهني از موضوع دريا و اين 

صنعت ندارند.
وي با بيان اينکه »برخي مس��ؤوالن از اظهارات دو 
س��ال قبل من در همايش صنايع دريايي ناراحت 
ش��دند«، تصريح کرد: آيا اين حرف که بايد قوانين 
قديمي و مشکل ساز در بخش دريايي را دور ريخت؛ 
حرف بدي است؟ فدوي در اين زمينه با اعتراض به 
سازمان بنادر و دريانوردي گفت: اين سازمان کليه 
شناورها و لنج ها را به نصب رادار و تجهيزاتي ملزم 
کرده که نه در داخل س��اخته و نه نصب مي شود و 
ناچار شناورداران ايراني بايد راهي امارات شوند. وي 
پرسيد: آيا نبايد اين قوانين و دستورالعمل ها را نبايد 

کنار گذاشت؟
فرمانده نيروي دريايي س��پاه در پايان از مسؤوالن 
دريايي کشور خواس��ت با تدوين روش و نقشه راه 
دريايي نس��بت به رفع موانع و مش��کات صنعت 

دريايي کشور اهتمام جدي بورزد. 
در ابتداي اين مراس��م، دکتر محمد سعيد سيف، 
گزارش��ي از عملک��رد و برنامه هاي انجام ش��ده در 
همايش و دس��تاوردهاي آن ارائه ک��رد و در پايان، 
قطعنامه همايش توسط رييس هيأت مديره انجمن 

مهندسي دريايي ايران قرائت شد.

تاکيد فرماندهان بر پايان فرصت سوزي در حوزه دريا
در مراسم اختتاميه همايش عنوان شد:
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همايش ه��اي صنايع دريايي مهمترين و فراگيرترين گردهمايي دس��ت 
ان��درکاران درياي��ي کش��ور مي باش��د ک��ه در آن مهمترين چالش��ها و 
موفقيت هاي کش��ور در حوزه دريا به بحث گذاشته مي شود. در همايش 
پانزدهم با مدنظر قرار دادن سخنراني ها و رهنمودهاي مسؤولين محترم 
و نکات کليدي، ميزگردها، مقاالت علمي ارائه ش��ده، کارگاه ها، نشس��ت 
کميته هاي تخصصي و دس��تاوردهاي ارائه ش��ده در نمايش��گاه دريايي، 
اه��م مواردي ک��ه مورد تائيد قرار گرفته و الزمس��ت همه مس��ؤوالن و 

دست اندرکاران، شرايط تحقق آنها را فراهم آورند، عبارتند از:
1 استمرار برگزاري همايش هاي صنايع دريايي و حضور جدي مراکز، 

شرکت ها، موسسات، ارگانهاي دريايي و متخصصان نشان از شکل گرفتن 
محور هماهنگي هاي اين صنعت مهم و استراتژيک داشته، بدينوسيله بر 
برگزاري منظم همايش هاي ساالنه صنايع دريايي و نمايشگاه هاي جنبي 
آن تاکيد مي گردد و از کليه سازمان ها، نهادها، شرکت ها و مراکز دريايي 
درخواس��ت مي گردد که حتي االمکان فعاليت هاي مشابه خود را در اين 
همايش و نمايش��گاه هاي جنبي آن متمرکز نموده تا زمينه حضور نظام 
مند اين انجمن و ساير انجمن هاي تخصصي دريايي در تصميم سازي ها 

فراهم گردد.
2 با توجه به گذش��ت بيش از پنج س��ال از تصويب قانون توس��عه و 

حمايت از صنايع دريايي، از دولت محترم تدبير و اميد خواستاريم موانع 
اجرايي ش��دن کليه موارد اين قانون را رفع نمايد. در اين راس��تا اهميت 
تشکيل جلسات شوراي عالي صنايع دريايي کشور با حضور تمامي اعضاء 
و استفاده کامل از اختيارات قانوني و جايگاه آن بسيار ضروري مي باشد. 
بديهي است پشتيباني تخصصي و کارشناسي الزم توسط صاحب نظران 
و متخصصين امکانپذير بوده و کميته هاي تخصصي هش��ت گانه انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران آمادگي کامل در جهت اي��ن تعامل را خواهند 

داشت.
3 مهمترين مش��کل حوزه هاي مختلف درياي��ي در حال حاضر بحث 

تامين مالي پروژه ها بوده و صندوق توس��عه صنايع دريايي نقش ويژه اي 
براي حل اين مشکل خواهد داشت. لذا ضروري است ضمن تامين منابع 

الزم بصورت واقعي، امکان فعاليت موثر اين صندوق فراهم گردد.
4 گس��ترش فعاليت ها و پروژه هاي دريايي و تن��وع آنها، تدوين نظام 

مهندس��ي دريايي و اجرايي نمودن جايگاه طرح رتبه بندي شرکت ها و 
موسسات دريايي را دو چندان نموده است.

5 در راس��تاي توس��عه و ترويج فرهنگ گردش��گري دريايي و حضور 

گس��ترده مردمي در فعاليت هاي دريايي، رفع کليه محدوديت ها و موانع 
قانوني مانند محدوديت کاربري شناورهاي تندور تفريحي بسيار ضروري 
مي باش��د. لذا انتظار مي رود دولت محت��رم و مراجع ذيربط در خصوص 
تسهيات و مشوق ها، تصميم الزم را اتخاذ نموده و اقدام مقتضي صورت 

پذيرد. 

6 به منظور اس��تفاده از ظرفيت هاي بالقوه ديپلماس��ي سياسي فعال 

براي ايجاد ارتباط بويژه با کشورهاي همسو و داراي مزيت دريايي جهت 
مقابله با تحريم ها با دريافت سفارش هاي صادراتي ساخت و حمل و نقل 
کاال، اخذ تاييديه ساير پرچم ها براي موسسه رده بندي ايرانيان و تکميل 
زنجي��ره تامين م��واد، قطعات، تجهيزات و اقام م��ورد نياز و تاش هاي 

الزم، بويژه از سوي دولت محترم انجام گردد. 
7 نيازهاي دريايي کش��ور در ابعاد مختلف اقتصادي، دفاعي و سياسي 

اهميت مضاعفي پيدا کرده اس��ت. در اين شرايط انتظار از دولت تدبير و 
اميد، نظارت و کنترل بيش��تر بر مبحث چگونگي واگذاري ها و خصوصي 
س��ازي در صنايع دريايي است. متاسفانه طي س��ال اخير اقدامات ابهام 
برانگيزي در اين ح��وزه صورت گرفته و بعنوان مثال بيم آن مي رود که 
س��رمايه گذاري هاي بيش از 30 س��اله کشور در شرکت صنعتي دريائي 
ايران )صدرا( از حوزه فعاليتهاي دريايي خارج شود. براين اساس ارزيابي 
اهلي��ت و صاحيت فن��ي تيم مديريتي و رعايت کام��ل آن جهت ادامه  
فعاليت هاي ش��رکت هاي دريايي در حوزه اهداف قبلي و پاس��خگويي به 

نيازهاي دريايي کشور ضرورتي حياتي خواهد بود.

8 در راس��تاي استمرار و توسعه آموزش و تربيت نيروي انساني بويژه 

در بخ��ش دريانوردي، ضم��ن تاکيد مجدد بر اس��تمرار احصاء نيازهاي 
آموزشي اعضاء و توان آموزشي آنان در انجمن مهندسي دريايي ايران و 
ايجاد و تعديل رشته هاي دريايي، بازبيني سرفصل هاي دروس، بازنگري 
نحوه انتخاب و گزينش دانش��جو در دانش��گاه هاي کش��ور الزم اس��ت : 
برنامه ها و اقدامات مقتضي جهت حفظ نيروي انس��اني متخصص و ماهر 

در حوزه فعاليتهاي دريايي صورت گيرد.
9 کارآفريني، اش��تغالزايي و س��ازماندهي فارغ التحصيان دريايي و 

گسترش ش��بکه ارتباطي دانشجويان رشته هاي مهندسي دريا با صنايع 
و دس��تگاه هاي اجرايي از طريق کميته دانش��جوئي و تاش جهت ايجاد 
مراجع اطاع رس��اني علمي و هدفمند ش��دن عناوي��ن و محتواي پايان 
نامه هاي دانش��جوئي به نحوي که کاربرد صنعتي داشته و مورد حمايت 

قرار گيرند، مورد درخواست جامعه دانشجويي دريايي کشور است.
10 توجه ويژه در سطوح مختلف آموزش و پرورش، دانشگاه ها و موسسات 

آموزش علمي – کاربردي به آموزش رشته  هاي مختلف دريانوردي، پرداخت 

Marine Engineering
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حقوق ارزي دريانوردان، توجه خاص به امکانات بندري اسکله هاي شناور، جايگاه 
مخصوص شناورهاي خدماتي و تفريحي و امکانات رفاهي در بنادر و اسکله هاي 
مختلف و توسعه گردشگري دريايي، توجه مسؤولين به امور تجارت و ايجاد 
بازار بين کشورهاي منطقه و سواحل آفريقا و آسيا، بعنوان مهمترين عامل برون 
رفت از رکود کشتيراني و در پي آن توسعه صنعت و اقتصاد کشور، صدور اجازه 
ورود دريانوردان خارجي در بنادر ايران طبق قوانين IMO با تحويل شناسنامه 
دريانوردي، الزام راهبري ش��ناورها از طريق شرکت هاي مديريتي استاندارد و 
همچنين ارزشيابي، همترازي و اعطاي مدارک دانشگاهي به دريانورداني که 
طبق استانداردهاي بين المللي  دريايي تحصيل کرده اند، مورد درخواست بخش 

کشتيراني و دريانوردي مي باشد.
11 ب��ه منظور بکارگيري آموزه ها، لزوم تش��کيل کميته مس��تقل ثبت 

س��وانح و حوادث در بخش مهندس��ي فراس��احل ايج��اب مي نمايد که 
ميزگردها و کارگاه هاي آموزشي سوانح و حوادث بصورت مستمر برگزار 
شود. همچنين تدوين الگوي ملي براي توسعه و پيشرفت دريايي کشور 
و جل��ب حمايت هاي خ��اص و ملي در حوزه فراس��احل و توجه به رفع 
چالش ه��اي منابع انس��اني، بيمه و گمرک، ماليات در حوزه فراس��احل، 
ضرورت توجه به توليدات داخلي و افزايش جاذبه هاي مالي براي نيروهاي 
متخصص حوزه فراس��احل، حمايت بيشتر از دانشگاه ها و مراکز فعال در 
اين حوزه، با پشتيباني شرکت ها و سازمان هاي مرتبط از افزايش رشته ها 
و دانش��جويان در حوزه فراس��احل و حمايت هاي مالي درخواست حوزه 

فراساحل است.
12 از وزارت اقتصاد و دارايي و ش��وراي عالي مناطق آزاد در خواس��ت 

مي گردد دامنه شمول ماده 13 قانون مناطق آزاد به گستره فعاليت هاي 
دريايي بويژه کشتيراني و دريانوردي توسعه يابد. 

13 توس��عه ميادين نفت و گاز کش��ور در آبهاي عمي��ق درياي خزر و 

عم��ان، اهميت قابل توجهي داش��ته و الزم اس��ت توس��عه اين ميادين 
بصورت جدي و دقيق برنامه ريزي گردد. بر اين اس��اس تدوين   نقش��ه 
راه دس��تيابي فن آوريهاي آبهاي عميق با مشارکت جدي وزارت نفت و 
تمامي مراکز دريايي بس��يار حياتي مي باش��د. لذا انتظار مي رود که همه 
ارگانه��ا و مراکز دريايي به صورت مس��تمر و موث��ر در مراحل تهيه اين 
نقش��ه راه حض��ور داش��ته و وزارت نفت نيز براي اج��راي آن حمايت و 

پشتيباني الزم را انجام دهد.
14 تدوين س��ند ملي توس��عه صنايع دريايي براي پيشرفت هماهنگ 

و همه جانب��ه اين بخش اس��تراتژيک ض��روري بوده و اقدامات ش��وراي 
عالي انقاب فرهنگي و معاونت علمي  فناوري رياس��ت جمهوري در اين 
خصوص قابل تقدير اس��ت. در اين راستا از همه ارگان ها و مراکز دريايي 
انتظار مي رود با مشارکت موثر خود محتواي تخصصي اين سند را تقويت 
نموده تا با س��ير مراحل قانوني هر چه سريعتر مراحل تصويب آن را در 

شوراي عالي انقاب فرهنگي شاهد باشيم. 
باتوجه به موارد فوق و لزوم پرداخت جامع، هماهنگ و هدفمند به صنايع 
و امور دريايي و دريانوردي و ايجاد تسهيات الزم براي پيگيري مطالبات 
جامعه دريايي کش��ور و همچنين جلوگيري از هرگونه موازي کاري و به 
هدر رفت��ن انرژي ها و ظرفيت هاي موجود، ش��رکت کنندگان و انجمن 
مهندس��ي دريايي اي��ران با اميدواري به تدبير دولت به صورت مس��تمر 

موارد فوق را پيگيري خواهند نمود.
مراکز و ارگان هاي دريايي کشور 
آبانماه 1392 جزيره کيش

در دو روز برگزاري همايش حدود 40 مقاله و 6 کارگاه تخصصي به شرکت کنندگان 
ارائه شد.
مقاالت

در ابتداي شروع به کار کميته علمي همايش، فراخوان مقاله از 31 ارديبهشت و 
اول خرداد همزمان با برگزاري پنجمين همايش صنايع فراساحل به صورت رسمي 

بين مخاطبين همايش صنايع دريايي توزيع گرديد.
در اين فراخوان 24 محور به شرح ذيل براي همايش انتخاب گرديد:

1( صنايع کشتي سازي
2( صنايع نفت و گاز فراساحلي

3( صنايع ساحلي
4( تکنولوژي آبهاي عميق
5( مواد و تجهيزات دريايي

6( الکترونيک و مخابرات دريايي
7( اقيانوس شناسي و هواشناسي دريايي
8( فناوري هاي نوين در صنايع دريايي

9( انرژي هاي نو دريايي
10( حمل و نقل دريايي

11( امور دفاعي و امنيت در دريا
12( مديريت دريايي و برنامه ريزي

3( قوانين، استانداردها و کنوانسيونهاي بين المللي
14( بيمه و اقتصاد در دريا

15( حقوق دريايي
16( ايمني در دريا

17( بررسي و پيشگيري از سوانح دريايي
18( چالشهاي پيش روي صنايع دريايي

19( حفاظت از محيط زيست دريايي
20( امور سياحتي و گردشگري دريايي

21( بنادر و مناطق ويژه اقتصادي
22( پيمانکاري دريايي

23( ناوگان ماهيگيري و صنايع وابسته
24( تحريم ها و صنايع دريايي

فرصت ارس��ال اص��ل مقاله تا تاريخ 15 تير ماه تعيين ش��ده ب��ود که به دليل 
درخواستهاي نويسندگان و تعطيلي دانشگاهها 3 بار تمديد شد )تا 15 مرداد و اول 
شهريور و 10 شهريور(. در نهايت تعداد 547 مقاله توسط دبيرخانه دريافت گرديد، 

که بعد از ارزيابي و جمع بندي نتايج به شرح ذيل اعام گرديد:
� تعداد مقاالت پذيرفته شده: 306 مقاله
� تعداد مقاالت پذيرفته نشده: 241 مقاله

- پس از تدوين و ويرايش مقاالت پذيرفته شده، خاصه مقاالت در قالب کتاب 
چکيده مقاله چاپ و اصل مقاالت در CD مجموعه مقاالت منتشر شد.

- 100 نفر در سايت براي داوري اعام آمادگي نموده اند که در نهايت تعداد 90 
نفر از آنان نسبت به ارزيابي مقاالت مشارکت فعال داشته اند.

- 2274 فرم داوري پر ش��ده از طريق وب سايت براي مقاالت اين دوره دريافت 
شده است که اين در نوع خود بي نظير و نشان از همکاري فعال هيأت داوران دارد 

و اينکه مقاله اي بدون ارزيابي وجود نداشت.
- 33 سرگروه )اعضاي کميته علمي( بر اساس محورهاي همايش و تخصص هاي 

گزارشي از مقاالت و کارگاه هاي ارائه شده

صفحه 20شماره 112/ دی ماه 1392

با همايش پانزدهم-8



آنها اقدام به جمع بندي مقاالت طبق فرمهاي پر شده 
داوري نمودند.

- ب��راي جلوگيري از هرگونه اش��تباه و جلوگيري از 
ضايع شدن حق نويسندگان و همچنين ارتقاي سطح 
علمي همايش پانزدهم، در آخر تمامي مقاالت توسط 
آقاي دکتر خدمتي دبير کميته علمي، مورد بازنگري 

قرار گرفت.
- هر مقاله به طور متوسط توسط  6 متخصص ارزيابي 

شد. 
- ح��دود 50 مقاله از بي��ن 306 مقاله، ب��راي ارائه 
شفاهي انتخاب ش��دند که با توجه به اعام آمادگي 
نويسندگان، در نهايت 36 مقاله در دو روز همايش به 

صورت شفاهي ارائه شد. 
- معيار انتخاب مقاالت ارائه شفاهي، موضوعات روز و 
مطرح، کاربردي بودن مقاله، همچنين نمرات مثبت 

داوري بود.
- مابقي مقاالت )ح��دود 250 مقاله( نيز به صورت 
پوس��تر پذيرش گرديد ک��ه از اين تعداد 60 مقاله با 
توجه به اعام آمادگي نويسندگان در جنب سالنهاي 

همايش با حضور نويسندگان ارائه شد.
- مقاالت طبق نظر کارشناس��ان در س��تاد اجرايي 
همايش بر اساس محورهاي جديد طبقه بندي و در 

سي دي و کتاب مقاالت چاپ  شد:
محورهاي جديد مقاالت:
1( مديريت و برنامه ريزي:

• برنامه ريزي و سياست گذاري در دريا 
• مديريت پروژه هاي دريايي و روش هاي تأمين مالي

• اقتصاد و تجارت دريايي
• چالش هاي پيش روي صنايع دريايي

• امنيت و ايمني در دريا
• آموزش در حوزه مهندسي دريا
2( صنعت و فناوري هاي نوين:

• صنايع کشتي سازي 
• صنايع دفاعي

• کاربرد فناوري هاي نوين در صنايع دريايي
• مواد و تجهيزات دريايي 

•  الکترونيک و مخابرات دريايي
• شيات، ناوگان ماهيگيري و صنايع وابسته

3( نفت و گازو سازه هاي فراساحل: 
• طراحي و ساخت سکوها

• لوله گذاري
• سکوهاي شناور

• اکتشاف و حفاري
4( حمل و نقل و خدمات دريايي:

•  حمل و نقل دريايي 
• بنادر

• امور سياحتي و گردشگري دريايي

• مناطق ويژه اقتصادي
5( علوم دريايي و شرايط محيطي:

• بررسي و پيشگيري از سوانح دريايي
• اقيانوس شناسي و هواشناسي دريايي

• حفاظت از محيط زيست دريايي
6( قوانين، مقررات و استانداردها:

• قوانين، استانداردها و کنوانسيونهاي بين المللي
• قوانين، استانداردها و کنوانسيونهاي ملي

کارگاه هاي آموزشي
فراخوان ارائه کارگاه هاي آموزشي از ابتداي شهريور ماه 
92 به صورت رسمي براي تمام اعضاي حقوقي انجمن 
ارسال گرديد. پس از اين فراخوان، عناوين 24 کارگاه 
به دبيرخانه واصل گرديد که از بين آنها 6 کارگاه در 
همايش، 1 کارگاه در نمايشگاه و 3 کارگاه هم زمان با 

نشست هاي تخصصي کميته ها ارائه گرديد.
کارگاه هاي ارائه شده در همايش

1- دستاوردهاي نفت و گاز پارس در طراحي و نصب 
سازه هاي دريايي و ...)نفت و گاز پارس(

2- الگ��وي باد در منطقه خلي��ج فارس )مرکز علوم 
جوي و اقيانوسي سازمان هواشناسي کشور(

3- روشهاي نظارت بر ساخت و طراحي موج شکن 

هاي توده سنگي )طرح نوانديشان(
4- روش هاي تجرب��ي در ارزيابي عملکرد پروانه ها 

)دانشگاه شريف(
5- آشنايي با نحوه انتخاب و طراحي گيربکس هاي 
دريايي )س��ازمان صنايع دريايي، دفتر طراحي قواي 

محرکه دريايي(
Cladding -6 و کاربرده��اي آن در صناي��ع دريايي 

)زمردفام پرشين(
کارگاه هاي ارائه شده در کميته ها و نمايشگاه

کميته مهندسي ساحلي و فراساحلي: ساخت و نصب 
خطوط لوله دريايي آبگيرها و خروجي سيستم خنک 
کننده تأسيسات نفت و گاز با لوله هاي سايز باال )فن 

آوري فراساحلي دلتا(
کميته کش��تيراني و دريانوردي: چالش هاي صنايع 
دريايي در زمينه مديريت استاندارد و راهبري شناورها 

)مديريت کشتي- راهبران اميد دريا(
کميته کش��تيراني و دريانوردي: معرفي مؤسس��ات 
 )P&I حماي��ت و غرامت کش��تي ها )کلوپ ه��اي

)مؤسسه بيمه متقابل کيش(
- نمايش��گاه: معرفي صنع��ت اليروبي و چالش هاي 

پيش روي آن )قرارگاه سازندگي نوح(

Marine Engineering
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شش��مين نمايش��گاه بين المللي صنايع دريايي 
ودريانوردي عصر روز هفتم آبان ماه در مراسمي 
با حضور وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
و مس��ؤوالن ارگان هاي دريايي کشور در جزيره 
کي��ش آغاز به کار کرد. دکتر دهقان، وزير دفاع، 
در جريان بازديد دو ساعته خود از اين نمايشگاه 
در جريان توانمندي ها، فعاليت ها و دستاوردهاي 
صناي��ع دريايي کش��ور قرار گرف��ت. مديرعامل 
س��ازمان بن��ادر و دريانوردي، رييس س��ازمان 
صنايع دريايي وزارت دفاع و اعضاي هيأت مديره 
انجمن مهندس��ي دريايي اي��ران در ايت بازديد 
وزير دفاع را همراهي مي کردند. دبير شش��مين 
نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي ودريانوردي 
کيش در حاش��يه اين مراس��م از حضور حدود 

120 شرکت و واگذاري بيش از 4500 مترمربع 
غرفه نمايش��گاهي در اين رويداد بزرگ دريايي 
خب��ر داد. پيمان مس��عودزاده گفت: نمايش��گاه 
بين المللي صناي��ع دريايي ودريانوردي که براي 
ششمين س��ال متوالي توسط انجمن مهندسي 
دريايي ايران در کنار پانزدهمين همايش صنايع 

دريايي برگزار مي ش��ود، معتبرترين نمايش��گاه 
دريايي در ايران است. وي افزود: اين نمايشگاه با 
همت ومشارکت يکايک اعضا همه ساله پربارتر 
برگزار مي ش��ود و بس��تري براي عرضه آخرين 
دس��تاوردهاي دريايي کش��ور فراهم مي س��ازد. 
در ششمين نمايش��گاه تخصصي صنايع دريايي 
و دريان��وردي بي��ش از 120 ش��رکت داخلي و 
نمايندگي هاي خارجي از امارات متحده عربي، 
ترکيه، هند، پاکستان، فرانسه، چين، بلژيک، کره 
جنوبي، آلمان، انگلس��تان و ... انواع محصوالت و 
خدمات خود را در عرصه صنايع دريايي، کشتي 
س��ازي، کشتيراني و حمل و نقل دريايي، نفت و 
گاز و پتروشيمي، ساخت بنادر و سکوهاي نفتي، 
ساخت اس��کله، تجهيزات ناوبري و الکترونيکي، 
س��اخت ش��ناورهاي فايب��ر گاس و تجهيزات 
ساحلي و فراساحلي در فضايي به وسعت بيش از 

10000 متر مربع به نمايش گذاشتند.
در برپايي نمايش��گاه صنايع دريايي و دريانوردي، 
س��ازمان ها، ارگان ها، مؤسس��ات و ش��رکت هاي 
دولتي و بخش خصوصي همچون، وزارت صنايع 
و معادن، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 
وزارت تعاون، مرکز همکاري هاي فناوري و نوآوري 
رياست جمهوري، نيروي دريايي ارتش ج.ا.ا.، نيروي 
دريايي سپاه پاس��داران انقاب اسامي، سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان شيات 
ايران، سازمان صنايع دريايي، کشتيراني جمهوري 
اسامي ايران، قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص(، 
ايزوايکو، حفاري ش��مال، پ��ارس پامچال، مکين 
دريا، کشتيراني والفجر، مراکزي علمي و پژوهشي 
همچون دانش��گاه صنعتي ش��ريف، مؤسسه رده 
بندي ايرانيان و س��اير مراکز مشارکت داشته اند. 
ششمين نمايش��گاه صنايع دريايي و دريانوردي 
ش��ب روز 10 آبانماه در محل مرکز نمايشگاه هاي 
بين المللي کيش به کار خود پايان داد. همچنين، 
از سوي ستاد اجرايي نمايشگاه و انجمن مهندسي 
دريايي اي��ران لوح هاي يادبود اين رويداد به بيش 
از 120 ش��رکت و س��ازمان مش��ارکت کننده در 

نمايشگاه اهدا شد.

نمايشگاه صنايع دريايي و دريانوردي
با حضور 120 شرکت و ارگان دريايي برگزار شد

صفحه 22شماره 112/ دی ماه 1392

با همايش پانزدهم-9



ساخت داخل
در انتظار تصميم مسؤوالن

نگاهي به تازه ترين مواجهه سازندگان و بهره برداران دکل هاي حفاري دريايي



س��مينار ي��ک روزه »فرصت ه��ا و چالش هاي 
تأمين دکل هاي حفاري دريايي« 24 آذرماه از 
سوي انجمن مهندسي دريايي ايران با همکاري 
انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه هاي 
درياي��ي ايران و دانش��گاه صنعتي ش��ريف در 
س��الن جابرابن حيان اين دانش��گاه برگزار شد. 
برگ��زاري اين س��مينار در حالي صورت گرفت 
که طي چند ماه گذش��ته بحث ه��اي جدي از 
س��وي مدافع��ان و مخالفان س��اخت دکل هاي 
حفاري دريايي در داخل در گرفته و طرفين در 
مصاحبه ها و مکاتباتي ب��ه نقد مواضع يکديگر 
و در م��واردي حم��ات تند دس��ت زده بودند. 
در اي��ن ش��رايط، انتظار مي رفت تش��کيل يک 
سمينار تخصصي و گفت وگو بر سر اين موضوع 
ک��ه داراي ابعاد اقتصادي، فني و علمي مختلف 
اس��ت؛ به يافتن راهکاري ب��راي بهره برداري از 
منابع نفت و گاز کش��ور و درعين حال، فراهم 
ساختن بس��تر س��فارش کار و پروژه به داخل 
کمک کند. بايد ديد اين س��مينار در دستيابي 
ب��ه اهداف خود موفق بوده و ي��ا آنکه صرفا در 
حد بس��تري براي اعام مواض��ع طرفي و ادامه 

منازعات عمل کرد؟

ديدگاه افراطي نداريم
دبي��ر انجمن مهندس��ي دريايي اي��ران در ابتداي 
س��مينار »فرصت ها و چالش هاي تأمين دکل هاي 
حفاري درياي��ي« درباره مواض��ع انجمن در قبال 
س��اخت دکل هاي دريايي گفت: موضع ما در مورد 
س��اخت و تأمين دکل هاي حفاري دريايي افراط و 
تفريط نيست و با اجاره يا خريد از خارج براي موارد 

فوري مخالفت نداريم.
دکتر محمد سعيد سيف افزود: انجمن همواره براي 
موضوع اشتغالزايي در صنعت دريايي اولويت قايل 
ش��ده است و به همين جهت، بر اس��تفاده از بازار 
داخل ساخت و تعمير ش��ناور و سازه هاي دريايي 

تأکيد دارد.
وي با بيان اينکه »ما س��اخت داخل را با مس��ايلي 
چون بهره ب��رداري از ذخاير نفت و گاز کش��ور در 
تعارض نمي دانيم«، يادآور شد: روند توسعه ميادين 
پارس جنوبي با استفاده از پيمانکاران داخلي و انجام 
عمليات مختلف ساخت سکوها، لوله گذاري و... در 
داخل نشان داد که مي توان هم از منابع نفت و گاز 
بهره برد و هم زمينه اشتغالزايي و توسعه صنعتي را 

فراهم آورد.
استاد دانش��کده مکانيک دانشگاه صنعتي شريف 

با بيان اينکه »در حوزه س��اخت و تأمين دکل هاي 
حف��اري دريايي هم نمي خواهيم اف��راط و تفريط 
کنيم«، گفت: طبق برآورد دس��تگاه هاي مسؤول، 
کشور به حدود 30 دستگاه دکل دريايي )جک آپ( 
نياز دارد و طبعا هيچ صنعتگري ادعا ندارد که همه 
اين 30 دستگاه در داخل ساخته شود؛ بلکه با تأمين 
نيازهاي فوري از طريق اجاره يا خريد خارج موافقيم، 
اما بايد شرايط ساخت دکل هاي مورد نياز بعدي در 

داخل را فراهم سازيم.
وي با بيان اينکه »عليرغم طرح اين موضوع در دو 
سال گذش��ته تاکنون هيچ قراردادي براي ساخت 
دکل دريايي در داخل بس��ته نشده است«، تصريح 
کرد: فراتر از اين، در ماه هاي اخير ش��اهد زير سؤال 

بردن سوابق گذشته هستيم.
دبير انجمن با بيان اينکه »دکل حفاري دريايي ايران 
خزر 20 سال قبل در يارد صدراي نکا ساخته شد و 
حتي مورد بازديد مقام معظم رهبري قرار گرفت«، 
افزود: امروز ادعايي با طرح اين مطلب که قطعات اين 
سکو در داخل ساخته نشده، امکان ساخت دکل هاي 

دريايي در ايران را نفي مي کنند.
وي با تأکيد بر اينکه »ما هيچ گاه ادعا نکرده ايم که 
همه قطعات و تجهيزات دکل دريايي را مي توان در 

در انتظار تصميم مسؤوالن
 سازندگان و بهره برداران دکل هاي حفاري دريايي در قالب يک سمينار مواضع خود را بيان کردند
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داخل توليد کرد«، گفت: اما اين موضوع، منافاتي با 
ساخت داخل ندارد. چرا که منافع اجراي يک پروژه 
ارزش افزوده و اشتغالزايي آن به کشوري برمي گردد 
که پروژه در آن اجرا مي شود؛ حتي اگر قطعات آن 

از خارج تأمين شود.
سيف با بيان اينکه »س��کوي حفاري ايران خزر و 
سکوي نيمه شناور ايران البرز تجربه هاي ارزشمندي 
است که مي توان از آنها در پروژه هاي جديد ساخت 
دکل هاي دريايي استفاده کرد«، تصريح کرد: بسياري 
از سازندگان اين دو سکو هنوز بازنشسته نشده اند، اما 
در شرف بازنشستگي هستند و تا فرصت هست، بايد 

از تجارب آنها بهره برد.
دبي��ر انجمن در پاي��ان ابراز امي��دواري کرد که با 
هم��کاري وزارتخانه هاي نف��ت و صنعت، معدن و 
تجارت بتوان راهکاري جدي و منسجم براي ورود به 

اين حوزه از فعاليت هاي صنعتي اتخاذ کرد.

پيشنهاد جديد 
براي تأمين مالي ساخت دکل هاي دريايي 

 مديرعامل شرکت مهندسي و 
مديري��ت صف-رزموند نيز در 
اين سمينار با بيان اينکه »تنها 
بهانه يا دليلي که تاکنون مانع 
ساخت  س��فارش هاي  تعريف 
دکل دريايي شده، عدم تأمين 
منابع مالي الزم از س��وي ش��رکت ملي نفت بوده 
است«، اعام کرد: براي رفع اين مشکل پيشنهادي 

را آماده و ارائه کرده ايم.
محمد کسائيان توضيح داد: پس از جلساتي که دو 
سال قبل در سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
ايران )ايدرو( تش��کيل ش��د، نهايتا در مورد تعداد 
دکل هاي مورد نياز کشور براي ساخت در داخل به 
عدد 22 رسيديم که نهايتا هيأت دولت ساخت 16 
دکل دريايي در داخل را تصويب و ارزش هر دستگاه 

را 165 ميليون دالر تعيين کرد.
وي با بيان اينکه »فعال ش��دن اين پروژه مي تواند 
در رونق صنعت دريايي و حتي اقتصاد کشور مؤثر 
باشد«، گفت: دانش فني، تجربه ساخت و ياردهاي 
مجهز و مورد نياز ب��راي اجراي اين پروژه ها نيز در 
داخل وجود دارد و ظاهرا تنها مشکل، کمبود منابع 

مالي براي تعريف سفارش هاست.
مديرعامل ش��رکت مهندس��ي و مديريت صف-
رزموند با اش��اره به دريافت ليسانس، ثبت اختراع 
و گواهينامه هاي مربوط به طراحي پايه و تفصيلي 
جک آپ توسط اين شرکت افزود: هر گواهينامه اي 
را که بهره برداران خواس��تند، گرفتيم؛ اما حاال که 
گرفته ايم، عاقه اي به ديدن آنها ندارند و يا مي گويند 

براي ساخت پول نداريم.

وي با اشاره به اينکه »دولت در مصوبه خود تأمين 
75 درصد منابع ساخت داخل دکل هاي دريايي را 
از منابع صندوق توسعه ملي و يا خط اعتباري چين 
متعهد شده است«، توضيح داد: قرار بود 25 درصد 
منابع اوليه از سوي شرکت ملي نفت و يا بهره برداران 
تأمين شود که به دليل عدم تحقق آن، تاکنون هيچ 

پروژه اي تعريف نشده است.
کس��ائيان با بيان اينکه »تنها دليل يا بهانه تعريف 
نش��ده سفارش ها تأمين نشدن منابع 25 درصدي 
بوده اس��ت«، از ارائه پيشنهادي در اين زمينه خبر 
داد و گف��ت: طبق اين پيش��نهاد، از آنجا که براي 
س��فارش خارجي هم بهره برداران حداقل بايد 15 
درصد ارزش پ��روژه را در ابتدا بپردازند، ما آمادگي 
داريم 10 درصد مابه التفاوت را از طريق گروه خود 
تأمين کنيم تا با 75 درصد منابع صندوق توس��عه 

ملي، امکان کار فراهم شود.
وي با اشاره به فعال شدن صنايع وابسته و سازندگان 
تجهيزات در صورت تعريف پروژه ساخت 16 دکل 
درياي��ي در داخل، اعام کرد: حت��ي اگر تنها 10 
دس��تگاه از اي��ن دکل ها قطعي ش��ود؛ 540 وينچ 
مورد نياز خواهد بود که بازار بس��يار مناسبي است 
و مي تواند زمينه ورود سرمايه گذاران و صنعتگران به 

اين حوزه را فراهم آورد.
 مديرعامل شرکت مهندسي و مديريت صف-رزموند 
با بيان اينکه »اين ش��رکت طرح فازبندي افزايش 
سهم داخل در ساخت دکل هاي دريايي را ارائه کرده 
است«، گفت: متأسفانه تاکنون توجهي به اين طرح 

نيز نشده است. 

ديدگاه سازندگان و بهره برداران
در ادامه اين سمينار، نمايندگان شرکت هاي سازنده 
و بهره ب��ردار دکل ه��اي حفاري درياي��ي در قالب 

ميزگردي ديگاه هاي خود را عنوان کردند. 
مديرعامل ش��رکت سپهر رزموند در اين ميزگرد با 
بي��ان اينکه »در حال حاضر رقم بااليي از مطالبات 
کش��ور در چين مانده اس��ت«، گفت: از طريق اين 
مطالبات، مي ت��وان براي تأمين مال��ي پروژه هاي 

ساخت سازه هاي دريايي استفاده کرد.
قاسم گل نژاد افزود: ساخت دکل هاي حفاري دريايي 
اشتغالزايي بااليي به همراه دارد. وي در اين مورد به 
تجربه س��اخت دکل دريايي ايران خزر در دهه 70 
اشاره کرد و گفت: س��اخت اين سکوي دريايي دو 
ميليون و پانصدهزار نفر ساعت کار برد و به مدت دو 

سال و نيم براي 1000 نفر ايجاد اشتغال کرد.
گل نژاد افزود: آن زمان وقتي براي اس��تخدام 150 
مهندس در روزنامه آگه��ي داديم، 8000 نفر فرم 
استخدام پر کردند که نشانه اهميت اشتغالزايي از 

طريق پروژه هاي صنعتي و مش��کات اقتصادي و 
اجتماعي کشور است.

مش��اور مديرعامل شرکت حفاري ش��مال نيز در 
ادام��ه اين ميزگرد اعام کرد: موضع اين ش��رکت 
افزايش دکل هاي حفاري دريايي ملکي کشور براي 
بهره برداري از منابع مشترک نفتي و گازي است و 
اگر در ايران هم دکلي ساخته شود؛ حاضر به خريد 

آن هستيم.
رض��ا وثوقي که در پي اعام عدم حضور هدايت اهلل 
خادم��ي، مديرعامل ش��رکت حفاري ش��مال، به 
نمايندگي اين ش��رکت در س��مينار »فرصت ها و 
چالش هاي تأمين دکل هاي حفاري دريايي« سخن 
مي گفت؛ تأکيد کرد: حفاري شمال هر دکل ساخت 
داخل را مي خرد و پول آن را هم نقدا مي پردازد؛ اما 

تاکنون دکلي در داخل ساخته نشده است.
وي با بيان اينکه »94.5 درصد قطعات سکوي ايران 
خزر و سکوي نيمه ش��ناور ايران اميرکبير خارجي 
اس��ت«، افزود: ما معتقديم اين س��کوهاي دريايي 
ساخت ايران نيست؛ بلکه در مالکيت ايران قرار دارد.

نماينده ش��رکت حفاري شمال يادآور شد: ساخت 
اين دکل ها در دهه 70 نيز صرفا به اين دليل بود که 
درياي خزر دريايي بسته است و عما امکان واردات 

دکل و عبور آن از تنگه ولگادن وجود نداشت.
وي با اشاره به عقب ماندگي ايران در برداشت منابع 
نفت و گاز مش��ترک خليج ف��ارس و درياي عمان 
پرس��يد: وقتي از اين منابع براي ايران جز مخازني 
خالي باقي نماند؛ چه پاسخي براي مردم و نسل هاي 
آينده خواهيم داش��ت؟ آيا مي توانيم بگوييم ما در 
انتظار ساخته شدن يک دکل مانديم و کشورهاي 

همسايه منابع ما را بردند؟
وثوقي تأکيد کرد: در حال حاضر در برخي ميادين 
مش��ترک همچون پارس جنوبي و سلمان از نظر 
ميزان برداشت در مقايسه با شرکاي خود به مرحله 
فاجع��ه رس��يده ايم و برخي ميادين ني��ز از لحاظ 

اقتصادي از حيز انتفاع خارج شده اند.
وي با بيان اينکه »موضوع تأمين دکل هاي حفاري با 
امنيت انرژي و منافع ملي کشور گره خورده است«، 
گفت: مجموعه فعاالن دريايي و صنعتي کش��ور و 
نهادهاي تصميم گيرنده کشور بايد در اين حوزه به 
تصميمي منطقي برسند و البته ما نيز، آماده مناظره 

و مباحثه منطقي در اين مورد هستيم.
مديرعامل ش��رکت فناوري پارس��يان نيز در ادامه 
ميزگرد از واگذاري طرح تدوين نقش��ه راه قطعات 
دکل هاي حفاري از سوي وزارت نفت به اين شرکت 
خبر داد و اعام کرد: تاکنون 15 تا 20 هزار صفحه 
اس��ناد فني از کشورهاي مختلف در چارچوب اين 
ط��رح جمع آوري کرده ايم که ب��ه وزارت نفت ارائه 
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خواهد شد.
محمد نادري افزود: نقطه مشترک همه اين اسناد 
آن بود که دولت مرکزي مي دانست چه بايد بکند و 

نقش بازيگران در مجموعه پازل مشخص بود.
اين فعال صنعتي با بيان اينکه »اآلن انتظاراتي در 
صنايع دريايي کش��ور از وزارت نفت وجود دارد که 
متول��ي واقعي آن وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��ت«، تصريح کرد: متأس��فانه وزارت صنعت در 
کشور ما سال هاس��ت در خواب به سر مي برد و ما 
وزارت نفت را که متولي حفظ و نگهداشت منابع و 
ذخاير و توليد نفت و گاز کشور است؛ درگير ساخت 

و توليد کرده ايم.
نادري با اش��اره به نقش ش��رکت ملي حفاري در 
فعال شدن دستگاه هاي حفاري در کشور گفت: در 
بسياري پروژه ها س��اخت داخل از دو تا سه درصد 
شروع شده و به 100 درصد رسيده است؛ که همين 

مسير را در ساخت جک آپ نيز مي توان طي کرد.
وي ب��ا بيان اينک��ه »هنوز در س��طح وزارت نفت 
اجماعي در مورد تعداد دکل هاي حفاري خشکي و 
دريايي مورد نياز کشور وجود ندارد«، افزود: مجموعه 
اين مسايل باعث ش��ده تا در حاليکه ما مي توانيم 
ب��ا فضاپيماي ايراني موجودات زنده را به جو زمين 
بفرس��تيم؛ همچنان در ساخت دکل حفاري دچار 

مشکل هستيم.
معاون مهندس��ي ش��رکت مهندس��ي و ساخت 
تأسيس��ات دريايي ايران نيز با بي��ان اينکه »از 98 
ساختار هيدروکربني خليج فارس تنها 16 ساختار 
توليدي شده است«، گفت: اين امر، نشانگر آن است 
که ما در بلندمدت نيز همچنان به دکل هاي حفاري 

دريايي نياز خواهيم داشت.
غامعباس جوکار افزود: عمده مخازن مش��ترک ما 
در دريا توليدي ش��ده اس��ت، اما در صورت توجه به 
ساختارهاي غيرفعال ميدان براي فعاليت دکل هاي 
دريايي در آينده همچنان رو به گسترش خواهد بود.

وي ب��ا بيان اينکه »در س��ال هاي آينده برداش��ت 
از ميادي��ن فعال نفتي خليج فارس و ميدان گازي 
پارس جنوبي رو به کاهش خواهد بود«، تأکيد کرد: 
بايد به سراغ مياديني چون گلشن، فردوس، فرزاد 

A و B برويم.
اين مدير باسابقه صنعت نفت کشور با بيان اينکه 
»اولويت س��اخت داخل يا خريد از خارج دکل هاي 
دريايي را وزارت نفت بايد مشخص کند«، افزود: در 
بحث ساخت، هيج کشوري نمي تواند ادعا کند که 
همه تجهيزات و قطعات دکل هاي حفاري را خود 

توليد مي کند.
وي با اش��اره به اينکه »براي دوختن يک شلوار هم 
الزم نيس��ت خياط زيپ و دکمه و پارچه آن را هم 

خود توليد کند«، گفت: اين موضوع درباره دکل هم 
صدق مي کند و نمي توان به بهانه خريد قطعات از 

خارج، امکان ساخت دکل در داخل را نفي کرد.
معاون مهندس��ي ش��رکت مهندس��ي و ساخت 
تأسيسات دريايي ايران با بيان اينکه »هسته اصلي 
همه شرکت هاي مهم دريايي کشور از پروژه ميدان 
نفتي ابوذر ريخته ش��د«، اف��زود: همانطور که در 
جريان توس��عه آن ميدان، پيمانکاران بزرگ ايراني 
شکل گرفتند؛ اکنون هم مي توان ساخت دکل هاي 
دريايي را از 30 درصد در داخل شروع کرد و نهايتا 

سهم داخل را در اين سازه ها به 60 درصد رساند.
قائم مقام شرکت ملي حفاري آخرين چهره حاضر در 
اين ميزگرد بود که در سخنان خود گفت: براي بحث 
درباره س��اخت دکل هاي حفاري دريايي در داخل، 
ابتدا بايد شرايط يک »سازنده دکل« را تعريف کرد و 

گفت که به چه کسي مي توان دکل ساز گفت؟
محم��د عالمي دراين باره به صنعت خودرو اش��اره 
کرد و توضيح داد: کشور ما در حالي طي 50 سال 
اخير بعنوان خودروساز شناخته شده که هنوز هم 
نمي تواند صفر تا صد يک خودرو را در داخل بسازد.

وي پرسيد: وقتي ما با اين شرايط خود را خودروساز 
مي دانيم؛ پس چطور امروز براي س��اخت دکل در 
داخل شرط مي گذاريم که کل تجهيزات آن بايد در 

داخل توليد شده باشد؟
وي دراين باره به تجربه ساخت دکل حفاري دريايي 
اي��ران خزر پرداخت و برخاف ادعاي کس��اني که 
س��اخت اين دکل را به ش��رکت فناندي راماراپاال 
نسبت مي دهند، تأکيد کرد که همکاري اين شرکت 
در بخش مهندس��ي بوده و تعداد مهندسان آن در 

يارد صدراي نکا هيچگاه به 20 نفر هم نرسيد.
اين مدير باسابقه صنعت حفاري کشور با بيان اينکه 
»همان زمان بحث امکان ساخت داخل دکل هاي 
حفاري را از کارشناسان فناندي جويا شدم«، گفت: 
آنها وقتي توان ش��رکت ماشين س��ازي اراک را در 
ساخت تجهيزات مورد نياز در دکل ها ديدند، گفتند 

شما براي ساخت هيچ چيز کم نداريد.

قائم مقام ش��رکت ملي حفاري با بيان اينکه »اين 
ش��رکت از دهه 60 تمام تاش خ��ود را در جهت 
حمايت از ساخت داخل به کار گرفته است«، گفت: 
آق��اي خادمي، مديرعامل کنوني ش��رکت حفاري 
شمال، هم زماني که در شرکت ملي حفاري فعاليت 
داشت؛ از افرادي بود که براي ساخت داخل تاش 

زيادي مي کرد.
وي با بيان اينکه »براي تحقق س��اخت دکل هاي 
دريايي و خش��کي در داخل انتظار م��ي رود وزارت 
صنعت متولي گري کند«، افزود: در حوزه دکل هاي 
خشکي معاونت پژوهشي وزارت نفت وقت و هزينه 
زي��ادي را ص��رف کرد تا پروژه هاي��ي در قالب يک 

کنسرسيوم براي ساخت در داخل تعريف شد.
عالمي درعين ح��ال بر ضرورت رعايت زمان بندي 
پروژه ه��اي س��اخت دکل ه��اي دريايي توس��ط 
پيمانکاران داخلي تأکيد کرد و يادآور شد: در سال 
85 دو مناقصه براي ساخت 4 دستگاه دکل دريايي 
تعريف شد که يک مناقصه از سوي شرکت حفاري 
شمال و مناقصه ديگر توسط شرکت ملي حفاري 
برگزار شد. وي با اشاره به اينکه »يک شرکت چيني 
با همکاري شرکت تأسيسات دريايي برنده دکل هاي 
حفاري شمال و شرکت صدرا برنده دکل هاي شرکت 
ملي حفاري شد«، افزود: در حال حاضر، حدود 9 ماه 
است که حفاري شمال هر دو دکل خود را از چين 
تحويل گرفته؛ اما س��اخت دکل هاي سفارش داده 

شده به صدرا همچنان باتکليف است.
  

بدي�ن ترتيب، س�مينار تخصص�ي »فرصت ها و 
چالش هاي تأمي�ن دکل هاي دريايي« پس از چند 
س�اعت و با ارائه ديدگاه ه�اي مختلف به کار خود 
پايان داد. اما نکته روشن آن است که تا عزم الزم 
دراين باره شکل نگيرد و وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
مربوطه اجراي مصوبه هي�أت دولت و راهکارهاي 
تحقق آن را در دستور کار قرار ندهند، شرکت هاي 
سازنده و پيمانکار جز مواجهه و مخالفت با يکديگر 

کاري پيش نخواهند برد.

مديرعامل 
سپهررزموند: 

ساخت دکل هاي 
حفاري دريايي 

اشتغالزايي بااليي
 به همراه دارد

مديرعامل فناوري 
پارسيان: 

نقشه راه تامين 
قطعات دکل هاي 

حفاري تدوين 
مي شود 

مشاور حفاري شمال: 
هر دکل ساخت داخل 

را مي خريم 
اما تاکنون دکلي

در داخل
ساخته نشده است

معاون مهندسي 
تاسيسات دريايي: 

ميدان براي فعاليت 
دکل هاي دريايي
در خليج فارس

رو به گسترش است

قائم مقام شرکت 
ملي حفاري ايران: 
فنالندي ها بيست 

سال قبل به ما گفتند 
مشکلي براي ساخت 

دکل نداريد
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 س��مينار »فرصت ه��ا و چالش ه��اي تأمي��ن دکل هاي 
دريايي« اين هفته در دانش��گاه صنعتي ش��ريف برگزار 
شد. در ابتدا جا دارد از انجمن مهندسي دريايي ايران در 
خصوص برگزاري چنين سميناري تشکر نمود. موضوع 
تأمين دکل هاي دريايي مانند موضوع تأمين تجهيزات و 
تأسيسات دريايي تاکنون دچار فراز و نشيب هاي فراواني 
در کشور شده است. مباحث مطرح شده در سمينار و ديدگاه هاي گوناگون و 
بعضا مخالف بين بهره برداران و سازندگان، بيانگر ضرورت بررسي بيشتر فوايد 
و مضار نگرش ها و تأثيرات اجتماعي، اقتصادي و امنيتي هر کدام از نگرش ها 

در کشور است. در اين رابطه سواالت زير را مي توان مطرح کرد:
- بازار ساخت دکل در ايران چه بازاري است؟ 

- ش��رايط فعلي کش��ور از نظر تجربه مديريتي، دانش فني، زير ساخت ها و 
سخت افزارها، تأمين منابع مالي و نيروي ماهر چگونه است؟ 

- فعال ش��دن بازار ساخت دکل در ايران بر شرايط اشتغال و اقتصاد جوامع 
ساحلي چه تاثيراتي خواهد داشت؟ 

- مزيت ه��اي بافعل و بالقوه کش��ور در خصوص س��اخت دکل و تجهيزات 
مربوطه، کدامند؟ 

- درآمده��اي ناش��ي از بهره ب��رداري از دکل ها چقدر هس��تند و در صورت 
سرمايه گذاري نرخ بازگشت سرمايه چقدر است؟ 

- چه تبعات اجتماعي و اقتصادي در صورت خريد دکل از خارج از کش��ور 
خواهيم داشت؟ 

- چه منافعي اجتماعي و اقتصادي در صورت تأمين دکل از خارج از کش��ور 
مي توان متصور شد؟ 

- برنامه بهينه کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت براي کشور کدام است؟
سواالت فوق تنها نمونه اي از سؤاالت و پرسش هايي هستند که بارها و بارها در 
سمينارها و جلسات توسط دانشگاهيان، صنعتگران، متوليان و تصميم گيران 
مطرح شده است و بايد اذعان کرد که تاکنون پاسخ شفاف و روشني توسط 

مسؤولين به آنها داده نشده است. 
توجه به منابع ارزشمند نفت و گاز در درياهاي ايران در خليج فارس، درياي 
عمان و درياي خزر و جايگاه واالي کش��ور در دنيا از منظر دارا بودن ذخاير 
نفتي و گازي بيانگر بازار ارزشمندي و بزرگي است که دکل هاي دريايي تنها 

بخشي از اين بازار ارزشمند را به خود اختصاص مي دهند.
با توجه به اظهارات مس��ئولين و کارشناسان در پانزدهمين همايش صنايع 
دريايي و همچنين سمينار »فرصت ها و چالش هاي تأمين دکل هاي دريايي« 
مي توان دريافت که حداقل 16 دکل در خليج فارس مورد نياز است که بنا به 

اظهاراتي، اين تعداد مي تواند به بالغ بر 40 دکل در خليج فارس افزايش يابد. 
عاوه براين، الزم است تعداد دکل هاي مورد نياز براي توسعه و بهره برداري از 
ميادين درياي خزر و درياي عمان نيز به تعداد موجود اضافه شود. بنابراين، 
به س��ادگي مي توان دريافت که بازار فوق با در نظر گرفتن 40 دکل با ارزش 
متوسط هر کدام 170 ميليون دالر يک بازار 7 ميليارد دالري است. با در نظر 
گرفتن هر دالر مع��ادل 3000 تومان به عدد حدود 20 هزار ميليارد تومان 
مي رسيم که نسبت به رقم پيشنهادي بودجه کشور در سال 1393 که 190 
هزار ميليارد تومان پيش بيني ش��ده؛ معادل 10 درصد از بودجه کشور را به 

خود اختصاص مي دهد. 
از طرف ديگر، الزم اس��ت به درآمدهاي ناش��ي از فعاليت هاي دکل ها اشاره 
کرد که اين فعاليت ها با توجه به نرخ بين المللي برابر 150 هزار دالر در روز 
است که براي فعاليت 40 دکل در سال حدود 2.2 ميليارد دالر درآمد درسال 

خواهد بود. بنابراين، الزم است به اين بازار به طور خاص توجه کرد.
در خصوص تجربه مديريتي، دانش فني، زيرساخت ها و سخت افزارها، تأمين 
منابع مالي و نيروي ماهر، تنها به اين نکته اشاره مي کنم که سعي و خطاي 
انجام ش��ده در کش��ور در دهه هفتاد و وجود دکل هاي اي��ران خزر و ايران 
اميرکبير که هم اکنون در درياي خزر فعاليت مي کنند، نشان دهنده توانمندي 
بالفعل کشور اس��ت که در اين رابطه مطالب مبسوطي توسط صاحبنظران 
نگاش��ته ش��ده اس��ت. البته ضعف هاي مديريتي و فني وارد به فعاليت هاي 

گذشته نيز بايد در نظر گرفته شوند.
بنابراي��ن، با توجه به ارزش بازار دکل ها در ايران توصيه مي ش��ود که برنامه 
کوتاه مدت و بلندمدت نياز به دکل هاي دريايي توسط وزارت نفت تهيه شود. 
سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تجربه مديريتي، دانش فني، 
زيرساخت ها و سخت افزارهاي کشور برنامه اي متناسب با برنامه زماني وزارت 
نفت براي تأمين بخشي از دکل هاي مورد نياز تهيه و تدوين کند. در خصوص 
نحوه تأمين مالي و سرمايه گذاري اوليه با توجه به نرخ بازگشت اوليه در حدود 
5 سال و درآمدهاي جذاب ناشي از سرمايه گذاري مي توان از سرمايه گذاران 
بخش خصوصي و بانک هاي داخلي و خارجي استفاده کرد که در اين رابطه 

الزم است شفاف سازي مناسب صورت گيرد. 
بديهي است انجمن مهندس��ي دريايي ايران و مراکز دانشگاهي و پژوهشي 
کش��ور در مراحل ف��وق مي توانند نقطه نظرات خود را مط��رح و در فضاي 
مناسبي به بحث بگذارند. اميدوارم که مباحث فوق مستمرا مورد بحث و نقد 
قرار گيرند که پيشرفت دريايي کشور مستلزم چنين بحث ها و تبادل نظرهايي 

است که فارغ از مسائل و مباحث سياسي دنبال شوند. 
*عضو هيأت علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي

 بازار 7 ميليارد دالري و پرسش هاي بي پاسخ
نکاتي در خصوص سمينار فرصت ها و چالش هاي تأمين دکل هاي دريايي

دکتر سعيد مظاهري*

Marine Engineering

شماره 112/ دی ماه 1392 صفحه 27



در حاليکه ب��ا طرح انتقادها و واکنش هاي جامعه 
صنعتي و دريايي کش��ور، شرکت حفاري شمال 
مدتي از در تعامل و گفت وگو با سازندگان داخلي 
برآمده بود؛ ظاهرا مديرعامل اين شرکت دور تازه 

حمات به سازندگان داخلي را کليد زده است.
هدايت اهلل خادم��ي در تازه ترين اظهارات خود بار 
ديگر با طرح ادعاي نبود سازنده دکل حفاري )اعم 
از خش��کي و دريايي( در داخل، تلويحا طرفداران 
س��اخت داخل را به »خيانت به منافع کش��ور« از 
باب از دست رفتن فرصت هاي فعاليت در ميادين 

مشترک متهم کرد.
مديرعامل ش��رکت حفاري شمال که در ميزگرد 
تخصصي »چالش ها و فرصت هاي حمايت از ساخت 
داخل دکل هاي حفاري« سخن مي گفت؛ با تأکيد 
بر اينکه »موضوع توسعه و تأمين دکل هاي حفاري 
به دليل تاثير مس��تقيم بر توسعه يافتگي صنعت 
نفت و اقتصاد ملي ايران مس��أله اي اس��تراتژيک 
اس��ت«، يادآور شد: در چنين مسأله استراتژيکي 
نبايد تس��ليم آرمان گرايي و شعارپردازي شويم؛ 
چرا که هرگونه تصميم اشتباه امروز، از سوي نسل 

آينده ايران قابل پذيرش نيست.
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني ش��رکت حفاري 
شمال، هدايت اهلل خادمي افزود:  اگر جريان مدعي 
س��اخت دکل در داخل باعث کاهش توان ملي در 
برداشت از ميادين مشترک شود؛ يک زيان جبران 

ناپذير به آينده اقتصاد ايران وارد آمده است.
 وي در اين نشس��ت ادعاي وجود سازندگان دکل 
حفاري در ايران و ورشکستگي آنها به دليل واردات 
دکل از خارج را »بحث هاي بي پايه و اساس« خواند 
و گفت: اگر س��ازنده واقع��ي دکل در ايران وجود 
داشت، طي 3 دهه گذش��ته چرا اين حجم دکل 
از خارج وارد ايران ش��ده اس��ت و چرا هم اکنون 
بسياري از مجموعه هاي توانمند ايراني در پي وارد 

کردن دکل از خارج هستند؟
وي با ياد آوري اينکه »يک شرکت ايراني چند سال 
پيش س��فارش ساخت دکل حفاري خشکي را به 
شرکت فجر شيراز داد«، گفت: کار ساخت اين سازه 
به دليل نداشتن استاندارد هاي الزم متوقف شد، اين 
در حالي بود که آن شرکت، دستگاه حفاري خود را 
به مدت يک ماه براي مهندسي معکوس در اختيار 
شرکت فجر شيراز گذاشت و خسارت ناشي از اين 
کار را به دليل حمايت از ساخت داخل قبول کرد، 
اما اين دستگاه به دليل اين که قابل تست نبود بدون 

استفاده باقي ماند. مديرعامل شرکت حفاري شمال 
افزود: به ياد دارم که سال ها قبل يکي از پيمانکاران 
بزرگ صنعت نفت در بخش دريا با چندين واسطه 
از چين دکل خش��کي وارد و به اسم دکل ساخت 
داخ��ل آن را افتتاح کرد. اکن��ون هم گويا عده اي 
به دنبال همين روش هستند؛ در حاليکه مي دانيد 
ميادين نفت و گاز کشور عرصه شعارپردازي و فريب 

کاري نيست.
خادمي  در ادامه افزود: بسياري از مدعيان ساخت 
دکل در اي��ران قبا نمره م��ردودي در اين حوزه 
آورده اند مثا يکي از مدعيان ساخت دکل حفاري 
در ايران 6 سال قبل به شرکت ملي حفاري مراجعه 
کرد و ادعا کرد که مي تواند دستگاه حفاري خشکي 
با قدرت 3000 اسب بخار توليد کند، متعاقب اين 
ادعا مبالغي هم بعنوان پيش پرداخت به ش��رکت 
يادش��ده اعطا شد اما پس از چندي ضمن بازديد 
از خط توليد ادعايي اين شرکت ماحظه شد که 
شرکت مدعي تنها يک زمين متروکه بدون هيچ 

نوع امکانات ساخت در اختيار دارد.
خادمي افزود: همان شرکت هنوز ادعاي توانمندي 
در س��اخت دکل 3000 اس��ب بخار مي کند؛ در 
حاليکه فعاالن صنعت حفاري واقعا فرصت آزمون 

و خطا و تاثيرپذيري از شعارگرايي را ندارند.
وي ادامه داد: اگر سازنده دکل در ايران وجود دارد، 
چرا بعد از 30 س��ال به جز دکل دريايي هندي و 
چيني، دکلي ساخته نشده و يا چرا هفت دکل ديگر 
از خارج براي حفاري ميدان گازي پارس جنوبي به 
خليج فارس وارد کرديم. در حاليکه مي توانستيم 

با خريد و مالکيت دکل براي جمهوري اس��امي 
 ايران در مدت سه سال سرمايه اختصاص يافته در 

ساخت دکل ها را بازگردانيم.
مديرعامل ش��رکت حفاري ش��مال ب��ا تأکيد بر 
اينک��ه »در س��اخت دکل هاي حف��اري در ايران 
باي��د واقعيت ها را به زب��ان آورد و از دورغ پردازي 
خودداري ک��رد«، يادآور ش��د: موضوع دکل هاي 
حفاري به دليل اينکه با توسعه ميادين نفت و گاز 
و در نهايت با توسعه ملي ايران گره خورده؛ بسيار 
مهم و حياتي است. در اين مسأله پاي منافع ملي 
در ميدان هاي مش��ترک در ميان است، نبايد اين 
واقعيت را کتمان کرد که هم اکنون دانش ساخت 

دکل به صورت کافي در داخل وجود ندارد.
وي افزود: الزم اس��ت تا تمام دس��ت اندرکاران و 
فعاالن صنعت نفت و حفاري به اظهارات رسانه اي 
و حرف هاي دالالن در اين زمينه توجه نکنند. نبايد 
ميدان هاي مشترک را به دليل آرزوي ساخت دکل 
در ايران معطل نگه داريم؛ چرا که اگر چنين کاري 
ص��ورت گيرد در حقيقت به م��ردم ايران خيانت 

کرده ايم.
خادمي  با بيان اينکه »سازندگان داخلي دکل بايد 
نگاه صادراتي داش��ته باش��ند«، گفت: اگر کسي 
ادعاي س��اخت داخ��ل دارد، نبايد ت��وان خود را 
معطوف و منحصر به تأمين نيازهاي دو ش��رکت 
بزرگ يعني ش��رکت هاي ملي حف��اري و حفاري 
شمال بکند؛ ش��رکت هاي سازنده واقعي که خود 
را دکل ساز مي نامند نبايد تنها منتظر دو شرکت 
حفاري شمال و ملي حفاري براي دريافت سفارش 
باشند؛ شرکتي که نگاه صادراتي نداشته باشد اصوال 
نمي تواند دکل بس��ازد. به همين دليل سؤال من 
اين اس��ت که آيا شرکت هاي مدعي ساخت دکل 
در ايران نمي توانند دکل هاي خود را به مشتريان 

متعدد موجود در منطقه عرضه کنند؟
خادمي تأکيد کرد: معتقديم هرکسي که ادعا دارد 
بايد ابتدا دکل هاي حفاري را بومي  کرده و سپس 
نسبت به توليد از منابع هيدروکربني اقدام کنيم؛ 
در حقيقت با الزامات و حقايق منافع ملي آش��نا 

نيست که اين موضوع جاي تأمل دارد.
مديرعامل ش��رکت حفاري ش��مال افزود: بعنوان 
نمونه، يکي از ش��رکت هاي داخلي مدعي ساخت 
تاپ درايو، قيمت ساخت اين تجهيز را بيش از دو 
ميليون و 380 هزار دالر و زمان تحويل آن را 13 
ماهه اعام کرده، اين در حالي است که سازندگان 

انتقاد از مدافعان ساخت دکل هاي حفاري دريايي در داخل
 از سوي مديرعامل شرکت حفاري شمال مطرح شد
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آس��يايي قادرند اين دستگاه را با هزينه يک 
ميليون و 350 هزار دالر تهيه و هزينه آن را 

90 روز پس از نصب دريافت مي کنند.
وي با بيان اينکه »نمي توان توس��عه ميادين 
مش��ترک با کش��ورهاي همس��ايه را معطل  
آرم��ان و آرزوي س��اخت داخ��ل دس��تگاه 
حف��اري گذاش��ت«، گفت: زيرس��اخت هاي 
بومي سازي دس��تگاه حفاري در ايران وجود 
ندارد تا بتوانيم دستگاه حفاري ايراني بسازيم. 
بنابراين، بايد سريعا دستگاه حفاري را تأمين 
کرده  و ميادين را توس��عه دهيم؛ ضمن آنکه 
خوب اس��ت  وزارت نفت به صورت موازي از 
شرکت هايي که ادعاي س��اخت دکل دارند، 
حماي��ت مي کن��د و درص��ورت موفقيت در 
ساخت دکل بر اساس استانداردهاي جهاني، 

مي توانند وارد بازار شوند. 
خادمي افزود: تنها مرجع داراي صاحيت براي 
اظهار نظر در مورد ش��مار دکل هاي حفاري 
مورد نياز در سال هاي آينده، مديريت برنامه 
ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران است نه 

شرکت هاي پيمانکار.
مديرعامل شرکت حفاري شمال با يادآوري 
اينکه »در زمان وزارت غامحسين نوذري در 
وزارت نفت کميته اي به نام کميته بررس��ي 
تأمين دکل، متش��کل از برخي متخصصان 
صنعت نفت تش��کيل ش��د«، گفت: پيشتر 
يکي از شرکت هاي نفتي ايراني قصد داشت 
در قال��ب تفاهمنامه همکاري مي��ان ايران و 
اندون��زي چندين دکل هندي را با نرخ اجاره 
روزانه 220 ه��زار دالر به ايران وارد کند، اما 
اين کميته به شدت با اين کار مخالفت کرد و 
پس از مذاکره با مقامات کشور، بند قراردادي 
مرب��وط به تأمين دکل از تفاهمنامه ميان دو 

کشور به دليل باال بودن قيمت حذف شد.
وي ادامه داد: بعدها کميته بررس��ي تأمين 
دکل وزارت نفت با طرف هندي مذاکره کرد 
و همان دکل هايي که آن شرکت نفتي قصد 
داشت با قيمت اجاره روزانه 220 هزار دالر 
به کش��ور وارد کند با قيمت کمتر از 158 
ه��زار دالر وارد ناوگان حفاري خليج فارس 

کرديم.
خادم��ي  با يادآوري اينکه »پي��ش از اين در 
وزارت نفت کميته  بررسي تأمين دکل هاي 
حفاري وجود داش��ته است«، گفت: تشکيل 
دوباره اين کميته يکي از ضرورت هاي موجود 
براي رفع ابهام هاي موجود در زمينه ساخت 

دکل هاي حفاري است.

 واردکنندگان دکل
تنها به دنبال منفعت شخصي هستند

 عضو هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيرات صنعت نفت ايران )استصنا(:

رئيس جهاد دانشگاهي و مدير کنسرسيوم ساخت 
دکل در انجمن استصنا با اعام اينکه »وزارت نفت 
متعهد به اجراي قراردادس��اخت 14 دکل حفاري 
ش��ود«، علت زير پرسش بردن توان ساخت داخل 
و اص��رار بر واردات س��ريع دکل را نبود يک متولي 
براي ساخت داخل و منافع برخي از اشخاص دانست 
و گفت: يک س��ازمان فرا وزارتخان��ه اي به صورت 
تخصص��ي بايد متولي حماي��ت از توليد داخلي با 

فن آوري ملي باشد.
حميدرض��ا طيبي در گفت وگو با خبرگزاري ايس��نا، در مورد رده تکنول��وژي دکل هاي حفاري توضيح داد: 
دکل هاي حفاري خشکي و دريايي مجموعه اي از تکنولوژي هاي پايين، متوسط و پيشرفته است اما در مجموع 
دکل هاي حفاري جز تجهيزات با تکنولوژي متوسط محسوب مي شود. همچنين با توجه به اينکه دکل حفاري 
جز محصوالت با توليد انبوه مثل اتومبيل، کامپيوتر و تلويزيون نيست، سفارش ساخت آن به صورت سفارشي 
)Tailor Mode( انجام مي ش��ود. س��اخت محصولي با سطح تکنولوژي متوسط در داخل حتي با تيراژي 
مثل 140 دستگاه دکل خشکي و 36 دکل دريايي براساس آمارهايي که اعام مي شود داراي مزيت زيادي 
اس��ت.وي در پاسخ به اين س��ؤال که »در حال حاضر درصد توان ساخت داخل براي ساخت دکل دريايي و 
خشکي چقدر است؟«، گفت: در بخش دکل هاي خشکي توان ساخت داخل به صورت واقعي حدود 40 تا 
45 درصد است. البته درصد اعام شده با در نظر گرفتن اينکه تجهيزات جانبي دکل جزء اجزاي اصلي يک 
دکل محسوب شود يا خير،  کم و زياد مي شود.او با اشاره به اينکه »تجهيزات ساخت داخل شده دکل حفاري 
 Pipingو Cabling کليه مخازن و ،Top Drive ،سيستم برق و کنترل ، Substructure، Mast شامل
مي شود«، افزود: به همين ميزان نيز توان طراحي و تکنولوژي ساخت به صورت ملي در داخل ايجاد شده است. 
با برآورد بسيار دقيقي که توسط جهاد دانشگاهي با همکاري معاونت پژوهش و فن آوري وزارت نفت و مديريت 
پژوهش شرکت ملي نفت ايران در مورد ساخت داخل دکل هاي حفاري خشکي انجام شد مشخص شد اين 

رقم را مي توان به آساني در ابتدا به 56 درصد و سپس به 70 درصد ارتقا داد.
رئيس جهاد دانشگاهي با اشاره به قرارداد ساخت 14 دستگاه دکل حفاري که در زمان وزير سابق نفت در 
تيرماه سال 1391 امضا شده بود؛ گفت: اگر اين قرارداد در همان تاريخ اباغ مي شد تا کنون شش دستگاه 

دکل حفاري تحويل شده و حجم ساخت داخل نيز به 56 درصد رسيده بود.
وي در مورد ساخت دکل هاي دريايي در کشور با اشاره به اينکه ساخت سازه هاي فلزي دو دکل دريايي ايران 
خزر و اميرکبير در داخل انجام شده است، گفت: توانمندي ساخت داخل سازه هاي سکو دريايي و سيستم برق 
و کنترل آن به صورت بالقوه در کشور وجود دارد و اين موضوع توان بسيار خوبي براي ساخت تجهيزات آن در 
کشور ايجاد کرده؛ اما درصد ساخت داخل آن نسبت به دکل خشکي کمتر است و درصد آن را به علت عدم 

برآوردها نمي توان به صورت دقيق تعيين کرد.
عضو هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيرات صنعت نفت ايران )استصنا(  اظهار داشت: چيني ها در بازديد از 
اولين Mast و Substructure ساخت جهاد دانشگاهي علم و صنعت به دليل اينکه تجهيزات مورد نظر با 
کيفيت بسيار خوب در ايران ساخته شده بود ابراز ناباوري کردند و مدير عامل شرکت چيني ZPEC اعام 
کرد که  شما وارد باشگاه دکل سازان حفاري نفت شده ايد. هم اکنون نيز ساخت اين تجهيزات در يارد مونتاژ 

جهاد دانشگاهي قابل مشاهده است.
 Mast، ب��ه گفته رئيس جهاد دانش��گاهي، در دنيا به مجموعه اي دکل س��از مي گويند که ت��وان طراحي
Substructure، انتخاب ماشين آالت و جانمايي آنها روي Mast و Substructure و را داشته باشد و با 
عملکرد هماهنگ اين تجهيزات در کنار هم بتواند عمليات حفاري را انجام دهد. او با بيان اينکه »ماشين آالت و 
 Top و Rotary Table، Draw Work، Mud Pump تجهيزات جانبي مورد استفاده در دکل مانند
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Drive مي تواند توسط ساير سازندگان و يا مجموعه 
دکل ساز در کارخانه هاي جانبي و وابسته به آن ها 
توليد شود«، يادآور شد: البته اگر تصميم بر اين باشد 
که اين تجهيزات توس��ط دکل ساز و يا سازندگان 
داخلي ساخته شود بايد دولت به عنوان حامي توليد 

داخلي تعداد مناسبي از آن ها را سفارش دهد.
اين جهادگر دانشگاهي تصريح کرد: بزرگواري که 
امروز مرتب بر اهميت برداشت سريع از ميدان هاي 
مشترک از طريق واردات دکل از چين تأکيد مي کند 
و مکرر در روزنامه ها توان سازندگان داخلي را براي 
ساخت دکل زير پرسش مي برد؛ اگر همکاري مي کرد 
و اگر قرارداد ساخت 14 دکل که در تيرماه 91 بسته 
شده بود اباغ مي شد، 10 ماه بعد دو دستگاه دکل 
تحويل شده بود و با توجه به اينکه قرار بود هر سه 
ماه دو دستگاه ديگر نيز تحويل شود تاکنون شش 
دستگاه دکل حفاري با قدرت 2000 اسب ساخت 

داخل تحويل صنعت حفاري کشور شده بود.
مدير کنسرس��يوم ساخت دکل در انجمن استصنا 
در مورد علت زير پرسش بردن توان ساخت داخل 
و اصرار بر واردات س��ريع دکل حفاري از خارج هم 
توضيح داد: توليد داخل و به ويژه توليد بر مبناي علم 
و فنآوري بومي متولي ندارد. علت آن هم اين است 
که نظام هنوز تصميم نگرفته و يا بر اين باور نرسيده 
که مي تواند اقتصاد دانش بنيان متکي بر توليد ملي 
داشته باشد که اين تنبلي به سبب درآمد آسان و بي 
دردسر نفت حاصل شده است. دليل ديگر هم اين 
است که عاقه به خريد خارجي، استفاده از منابع 
صندوق ذخيره ارزي براي تامين منابع مالي سهم 
15 درصدي کارفرما براي استفاده از اعتبار فاينانس 
ارز بلوکه ش��ده ايران در چين است.دليل ديگر نيز 
مزاياي خريد خارجي است که بسيار وسوسه برانگيز 
است؛ يعني يک شرکت خصوصي مي خواهد به بهانه 
برداشت از ميدانهاي مشترک بدون يک دالر هزينه 
کردن اقدام به خريد تعداد زيادي از دکل هاي دريايي 
و خشکي کند. جاي بسيار تاسف است که برخي از 
رسانه ها نيز که بايد چشم بيدار ملت در حمايت از 
مصالح ملي باشند با اين افراد هم صدا شده اند. در 
واقع اگر در خريد دکل از خارج اضطرار وجود دارد 
اجازه دهند اين خريد از کانالي انجام ش��ود که در 

مقابل آن امتياز انتقال تکنولوژي گرفته شود.
رئيس جهاد دانش��گاهي در مورد قيمت دکل هاي 
حفاري ساخت داخل و دکل هاي چيني و غيرچيني 
هم گفت: تجربه اي تلخ براي سازندگان داخلي وجود 
دارد که در بسياري از مناقصه هايي که با سازندگان 
خارجي رقابت دارند بدون آن که يکسان سازي واقعي 
مشخصات فني درحضور سازنده داخلي صورت گرفته 
باشد اعام مي شود که قيمت سازنده داخلي بيشتر 

از سازنده خارجي است. اين در حاليست که روش 
درس��ت برگزاري مناقصه ها در عموم کشورها اين 
گونه است که ابتدا يکسان سازي مشخصات فني با 
حضور همه پيشنهاددهندگان انجام مي شود و پس 
از ايجاد فهم يکسان براي همه نسبت به مشخصات 
فني مورد انتظار، پيشنهاددهندگان قيمت هاي خود 
را در پاکت در بس��ته اي ارائه مي کنند و در يک روز 
مشخص نيز و با حضور نمايندگان پيشنهاددهندگان 

پاکت مالي بازگشايي مي شود.
وي ادامه داد: در بسياري از مناقصه هايي که جهاد 
دانش��گاهي با س��ازندگان خارجي رقابت مي کرد 
هميشه به اين نهاد اعام مي شد قيمت شما گران 
است. اين در حاليست که هر بار که با حمايت مديران 
مشخصات فني بدون قيمت شرکت کننده خارجي 
در اختيار گذاشته ش��د اثبات کرده ايم که يکسان 
سازي درس��ت انجام نشده است و ما مي توانستيم 
برنده مناقصه شويم. در مورد دکل هاي حفاري نيز با 
وجود پيگيري هاي بسيار هيچ گاه اين يکسان سازي 

فني انجام نشده است.
طيبي اظهار داشت: با وجود جايزه صادراتي بسيار 
زيادي که دولت چين به صادرکنندگان آن کشور 
مي دهد با قاطعيت اعام مي کنم که با همين حقوق 
و عوارض گمرکي فعلي - که بسيار کم است و بايد 
افزايش يابد - قيمت دکل س��اخت داخل نه تنها 
با  قيمت دکل چيني ، بلکه با قيمت دکل س��اخت 
ساير کشورها رقابت مي کند. اگر غير از اين است از 
مدعيان درخواست مي شود قيمت هاي واقعي دکل 
سازان چين را به صورت مستند در سربرگ مهر و 

امضا شده  آن ها ارائه کنند.
وي در مورد انتظار سازندگان داخلي از دولت تدبير و 
اميد و وزير نفت در حمايت از ساخت داخل تجهيزات 
صنعت نفت گفت: به ص��ورت طبيعي نمي توان از 
وزيران صنعتي وغير صنعت��ي که با توليد ملي در 
زمينه هاي مختلف س��ر و کار دارند توقع داشت که 
هم پروژه هاي مرتبط با صنعت را به موقع انجام دهند 
و هم همزمان از ايجاد توليد ملي حمايت کنند.ولي از 
آنها و از دولت توقع داريم که هم برنامه براي توسعه 

توان ساخت داخل داشته باشند و هم از استفاده از 
توليدات ملي استاندارد به شدت حمايت کنند.

او با پيشنهاد اينکه بايد يک سازمان فرا وزارتخانه اي 
که قدرت تعامل با ساير وزارتخانه ها را داشته باشد 
به صورت تخصصي متولي حمايت از توليد داخلي 
با فن آوري ملي باشد و بر تجميع خريدهاي خراجي 
جه��ت گرفتن امتياز انتقال تکنولوژي و همچنين 
ب��ر انتقال فن آوري در اجراي پروژه هاي بزرگ ملي 
توس��ط خارجي ها نظارت کند گفت: اين سازمان 
همچنين باي��د بر توزيع منابع محدود پژوهش��ي 
کشور نظارت دقيق داشته باشد تا هر سرمايه گذاري 
پژوهش��ي- کاربردي فقط يکبار انجام شده و از آن 
نيز توليد ثروت شود. اين سازمان بايد در هماهنگي 
ب��ا وزارتخانه هاي مرتبط ، مراکز علمي و تحقيقاتي 
کش��ور و انجمن هاي صنفي س��ازندگان، نظامي را 
براي کنترل کيفيت محصوالت توليد داخل ايجاد 
کند تا هنگامي که اين سازمان و يا موسسات تحت 
نظ��ر س��ازمان، کيفيت يک محصول را براس��اس 
اس��تانداردهاي م��ورد قب��ول تايي��د کردند کليه 
مصرف کنندگان دولتي وغير دولتي موظف به درج 
نام آن توليدکننده در ليست مجاز سازندگان خود 

باشند و از آن ها خريد انجام شود.
وي افزود: اين س��ازمان بايد با هماهنگي با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت کنترل هوش��مندانه روي 
تنظيم تعرفه ها به منظور حمايت از سازنده داخلي 
و يا جلوگيري از انحصاري شدن آن ها داشته باشد. 
همچنين بايد قوه قضاييه با هماهنگي با اين سازمان 
و کليه وزارتخانه هاي مرتبط به شدت با فساد موجود 
در سيستم هاي دولتي، غير دولتي و حتي خصوصي 
برخورد کند تا مناقصه هاي کشور به صورت سالم 
برگزار شود.متأسفانه برخي از نمايندگان شرکت هاي 
خارجي وش��رکتهاي چيني از روش هاي غير سالم 
براي برنده شدن در مناقصات استفاده مي کنند که 
بايد با اين عارضه به شدت مبارزه کرد. برخورد شديد 
دولت چين با عوامل ايجاد فساد در کشورشان بايد 

براي دولتمردان ما الگو باشد.
مديرعامل جهاد دانشگاهي همچنين تأکيد کرد: 
وزي��ر نفت متعهد ب��ه اجراي قرارداد س��اخت 14 
دستگاه دکل حفاري به عنوان نماد حمايت از توليد 
ملي ش��ود؛ چرا که با اجراي اين پروژه زنجيره اي از 
صنايع مختلف ايجاد و يا تقويت شده و رابطه بين 
صنعت و دانشگاه به شکل کارفرمايي زير نظر يک 
س��ازمان فناورمحور به نام جهاد دانشگاهي شکل 
مي گيرد. از سوي ديگر تعرفه هاي واردات دکل نيز 
بايد به گونه اي تنظيم شود که سرمايه گذاران داخلي 
تشويق به سرمايه گذاري در ساخت دکل و يا ساير 

تجهيزات مشابه شوند. 

 بزرگواري که امروز مرتب بر اهميت برداشت 
سريع از ميدان هاي مشترک از طريق واردات 

دکل از چين تأکيد مي کند و مکرر در 
روزنامه ها توان سازندگان داخلي را براي 

ساخت دکل زير پرسش مي برد؛ اگر همکاري 
مي کرد و اگر قرارداد ساخت 14 دکل که در 
تيرماه 91 بسته شده بود ابالغ مي شد، 10 ماه 

بعد دو دستگاه دکل تحويل شده بود
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با توجه به وجود هزاران نفر متخصص تحصيلکرده و فارغ التحصيل دانشگاهي در رشته 
ها و زمينه هاي مختلف دريايي در کشور و افزايش روز افزون تعداد آنها و وجود دانشگاه 
هاي معتبر در امر آموزش اين رشته ها، از يک سو، و از سويي ديگر نظر به پتانسيلهاي 
بالقوه و بالفعل موجود در کشور، مرتبط با انواع صنوف دريايي، فقدان تشکياتي قوي و 
پويا جهت سازماندهي و مرتب سازي فعاليت ها و استعدادهاي اين افراد، که طبيعتاً که 
در سطح کشور، بخصوص در استانهاي ساحلي، پراکنده مي باشند، به شدت احساس 
شده و ايجاد اصولي و نظام مند طرحي کارا، به منظور همگرا و الگو مدار کردن امور 
مرتبط با آن متخصصين مي توانند نقش بسيار مثبت و سازنده اي را در اعتاي علوم 
و صنايع دريايي و نيز تنظيم و مديريت فعاليت هاي اجرايي مربوطه داشته باشد و در 
نهايت باعث رونق بازار فعاليت ها و افزايش بهره وري در سطوح مختلف مرتبط نموده 
و نمود اساسي نتايج آن مي تواند، کمک به افزايش سهم اين فعاليت ها در توليد سرانه 
ملي و درآمدزايي نفتي و غير نفتي وخاصه  بهبود هر چه بيشتر سطح زندگي متوليان 

اين فعاليتها باشد.
 چندي است که تشکيات نظام مهندسي دريائي ايران تحت پوشش انجمن مهندسي 
دريائي ايران )کميته مقررات، قوانين و آيين نامه ها اين نقش و رسالت را بر عهده گرفته 
و س��عي داشته اس��ت با ايجاد مقدمات برقراري ارتباط هاي منسجم بين گروه هاي 

مختلف متخصصين دريايي قدم هاي موثري را در جهت اهداف پيش گفته بر دارد.
طبيعي است که هر حرکت نو و گروهي با مشکاتي نيز روبرو مي باشد، مضافاً اينکه 
هنوز در کشور ما نقش تشکل هاي مردم نهاد به خوبي تبيين و نهادينه نشده است. در 
حال حاضر مهم ترين مشکل تشکيات مردم نهادي چون نظام مهندسي دريائي ايران 
عدم پيش بيني مناسب در تعريف اختيارات قانوني براي آن، و نيز عدم وجود الگويي 

مدون براي تعريف مشاغل دريايي مي باشد.
 در حال حاضر در اغلب گروه هاي مردم نهاد، حدود اختيارات ياد شده به ميزان بسيار 
زيادي متاثر از سايق مسئولين و دولتمردان بوده، و در بسياري از موارد، تعيين سليقه 
اي و غير کارشناسانه حدود اختيارات، که تعيين کننده وظايف و مسئوليت هاي قانوني 
براي اينگونه تشکل ها بر اساس آنها صورت مي گيرد، باعث به بيراهه رفتن و نهايتا رکود 
فعاليت هاي پيش بيني شده مي شود. بنابراين بنظر مي رسد اولين قدم براي قانون مند 

کردن فعاليت هاي دريائي، تعيين اختيارات و نيز معرفي الگوي مشاغل دريائي است که 
به عنوان يک اولويت مهم براي نظام مهندسي دريائي ايران مطرح است.

تبيين نظام مند الگوي مشاغل دريايي و نيز اختيارات قانوني سازمان در قبال هر کدام 
باعث ايجاد انگيزه بيشتر در بين متخصصين براي پيوستن به جمع تشکل و فعاليت 
تحت لقاي آن خواهد شد که اين موضوع ضمن تقويت جنبه هاي معنوي، در ميان 
مدت باعث افزايش و تقويت منابع مالي سازمان نيز خواهد گرديد. نظام مهندسي دريائي 
ايران، همانطور که از نامش پيداست در يک جمله يعني قانونمند کردن کليه فعاليت 
هاي صنفي تخصصي در حوزه دريا تحت مسئوليت هاي تعريف شده و به تبع آن با 
کيفيت بهتر و باالتر خواهد بود. اگر به اين موضوع از دو جنبه مختلف نيز نگاه کنيم باز 

هم به ضرورت آن پي خواهيم برد. 
يک جنبه از ديد متخصصين حوزه هاي دريائي است. اين نظام متخصصين را ملزم به 
رسيدن به يک سطح استاندارد از دانش روز و کاربردي مي نمايد که بايد بطور متناوب 
آن را تمديد و جهت دستيابي به موقعيت هاي شغلي بهتر امتيازات بيشتري را کسب 
نمايد. در اين سيستم متخصص دريائي که بتواند با دريافت تائيديه نظام به کار تخصصي 
بپردازد، بطور حتم از حمايت و پش��تيباني هاي قانوني برخوردار خواهد بود. عليرغم 
اينکه در قبال اين حمايت مسئوليت نيز بر عهده خواهد داشت ايجاد اين نظام مي تواند 

متخصصين کارآمدتر را از سايرين متمايز نمايد.
اما از ديدگاه کارفرمايان نيز نظام مهندسي دريائي ايران مي تواند مفيد و باعث افزايش 
کيفيت نهايي محصول و فعاليت آنها باشد. وقتي کارفرما از متخصصين استفاده مي نمايد 
که استانداردهاي الزم را جهت احراز آن مسئوليت تخصصي دارند عاوه بر ممانعت از 
هدر رفتن منابع مالي )در اثر استفاده از افراد با کارائي کم( مي توانند اطمينان خاطري 
نيز در کيفيت فعاليت هاي تخصصي شان داشته باشند. شايد نگاه دور انديشانه و مدبرانه 
يک کارفرما، ارزش افزوده بيشتر، کيفيت باالتر و بهره وري بيشتر در يک بازه زماني بلند 

تر را هرگز قرباني کمي هزينه در يک دوره کوتاه نخواهد کرد. 
لذا همانطور که به نظر مي رس��د، ايجاد نظام مهندس��ي دريايي ايران، به عنوان يک 
ضرورت براي جامعه متخصصين دريايي مطرح اس��ت و اميد اس��ت با اتکا به تاش 

متوليان، و حمايت متخصصين، هر چه سريعتر شاهد بالندگي آن باشيم.

رسالت نظام مهندسي دريايي ايران



با وجود اينکه اغلب  احتمال آتش سوزي با وجود 
ابزاره��ا و امکانات  پيش��رفته و با افزايش تصويب 
قوانين مربوطه و  مهارتهاي افراد که تحت افزايش  
بهبود سيستم آموزشي  ايمني  مشاهده ميشود ،اين 
خطر همچنان به عنوان مهمترين و خطرناکترين 
حادثه براي کشتي هاي مسافربري در نظر گرفته 
ميش��ود.با اين وجود در رابطه با کشتي کنکورديا 
شاهد نوع ديگري از حادثه ميباشيم که در ذيل به 

بررسي اجمالي اين حادثه خواهيم پرداخت.
در تاريخ 13 ژانويه 2012 زمانيکه کش��تي کاستا 
کنکورديا در حال دريانوردي در ش��رايط مطلوب 
در  نزديکي سواحل ايتاليا بود در ساعت 45 : 21 
ناگهان به صخره اي  برخورد ميکند، کش��تي در 
حال عبور از مناطقي که بسيار به خطوط ساحلي 
نزديک بود و با اختاف مسافت بسيار کم با سرعت 
15.5 گره دريايي در حال گذر بود.به علت تاخير 
در درک ش��رايط  احتمال در خطر در آن منطقه 
ديگر زمان کاف��ي براي اقدام��ات الزم به منظور 
جلوگيري از حادثه از درس��ت رفته بود و س��پس 
کش��تي  نيروي محرکه خود را از دست داد و بعد 
از خاموشي ناگهاني، ژنراتورهاي تعبيه شده نيز در 
آن شرايط نتوانستند به درستي عمل کنند.کشتي 
با چرخش به سمت راست و با وجود باد و جريان 
مطلوب کشتي توانس��ت در ساعت 23 در جزيره 
گاگليو در حاليکه دچار 15 درجه انحراف شده بود 

به گل بنشيند.

با توجه به تحقيقات انجام گرفته جديت اين حادثه 
بع��د از 14 دقيقه پس  از رويداد آن اعام گرديد و 
همچنين   پس از 40 دقيقه آب دريا به سطح عرشه 
در قسمت پاشنه کشتي رسيد که با بررسي خدمه 
در پايان مشخص گرديد که محفظه هاي غيرقابل 
نفوذ آب شماره هاي 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8  بودند که هر 
کدام ش��امل بخشي از سيستم محرکه  و پمپ ها 
و ژنراتورها بودند پس از چند روز اين حادثه ميزان 

شکاف ايجاد شده در بدنه 53 اعام گرديد.

در ساعت 16 : 10 عمليات جستجو و نجات شروع 
گرديد و 25 قايق و 14 کش��تي و 4 يدک کش و 
8 هليکوپتر در اين عمليات فعاليت داشتند.دستور 
ترک کشتي توسط کاپيتان کشتي در ساعت 54 
: 10 اعام گرديد.در س��اعت 24 انحراف کش��تي 
افزايش پي��دا کرد به نحوي ک��ه از 40 درجه در 
زمان عمليات به 80 درج��ه نزديک گرديد و 30 
دقيقه بعد از آن کاپيتان به همراه تمامي افسر ها 
و مس��افران نجات يافته در اين عمليات به جزيره 

گيگليو رفتند.

عمليات نجات و جس��تجو تا تاريخ 22 مارچ ادامه 
پيدا کرد و تعداد قربانيان 32 نفر اعام گرديد که 

هنوز اجساد 2 نفر از آنها يافت نشده است.

در ادامه به بررسي آناليزهاي انجام شده در خصوص 
اين حادثه به صورت اجمالي خواهيم پرداخت.

1 - مراحل سفر دريايي ميبايست با دقت زيادي به 
عنوان يک جنبه ي مهم در نظر گرفته شود زيرا اين 
مراحل وابسته به حوادثي که ممکن است در طول 
سفر رخ دهد وابسته است،در مورد اين حادثه  تمرکز 
بر رفتار و تصميم اتخاذ شده براي عبور خطرناک در 

آبهاي کم عمق توسط کاپيتان مي باشد.
طراحي ش��بيه سازي حادثه اين موضوع را روشن 
س��اخت که در آن شرايط کشتي شاهد تاخير در 
اعمال هدايت شده بود واين تاخير در اين رويداد 
نقش بس��زايي ايفا کرد،در ذيل به ذکر چند عامل 

مهم در مورد اين حادثه خواهيم پرداخت : 
حفظ س��رعت زياد در ش��ب در نزديکي خطوط 

ساحلي 
استفاده از کارتوگرافي نامناسب ) استفاده از نقشه 
هاي موسسه هيدروگرافي ايتاليا که در اين مورد 
ميبايست از شماره مناسب نقشه دريايي مورد نظر 

استفاده مي گرديده است.
پل فرماندهي که در اين مورد بدليل اينکه کاما 
از شيش��ه پوشيده شده بود که نتوانست يک ديد 

واضح را براي خدمه و کاپيتان فراهم آورد.
نگرش نادرست کاپيتان در خصوص بازبيني طرح 
اوليه ي سفر که در اين مورد بخاطر عفلت و عدم 
بازبين��ي مجدد باعث گرديد ک��ه فرمانده متوجه 
خطرناک بودن  عبور با فاصله 0.5 مايل از ساحل 

با استفاده از نقشه نامناسب نگردد.
2 – تاخي��ر در به ص��دا در آوردن زنگ خطر که 
باع��ث تاخير در عمليات خروج مس��افران گرديد 
و همچنين بررس��ي و تجزيه و تحليل با توجه به  
گواهينامه هاي خدمه و ليس��ت تهيه ش��ده نوع 
 Muster( فعاليت خدمه در رويدادهايي از اين قبيل
List( و ميزان آشنايي خدمه وآموزش آنها در اين 

حوادث ناکافي بوده است.
با توجه به بررس��ي انجام شده در اين موردبايد بر 

موارد زير به صورت سيستماتيک  تمرکز گردد.
مديريت عامل مشارکت انسان به همراه تحصيل، 

آموزش و تکنولوژي
پشتيباني متداوم از طريق سرمايه گذاري در بخش 
صنعت کشتيراني ) ساختمان کشتي ( در خصوص 
ن��وآوري ها و خاقيت ها در مورد تکنولوژي هاي 

مورد استفاده در اين صنعت.
تاکيد بر تمام زير شاخه هاي دريايي براي بيشترين 
مشارکت در انجام تحقيقات و مطالعات تخصصي.

نکاتي که فراموش شد
درس هاي آموختني از حادثه غرق کشتي کاستا کنکورديا

ترجمه: سعيد کريمي
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 بازارهايي که براي توسعه ديگران از دست مي دهيم
 ٥٥0 هزار دالر خسارت هر روز تاخير در سوآپ نفت درياي خزر

منطقه درياي خزر يک��ي از مناطق مهم توليد 
ان��رژي و از قديمي ترين مناط��ق توليد کننده 
نف��ت و گاز در جهان اس��ت ک��ه روز به روز به 
اهميت آن افزوده مي ش��ود. اين منطقه داراي 
ذخاي��ر قابل توجه��ي از ذخاير نف��ت و گاز در 
ميادين خش��کي و همچنين در ميادين دريايي 

درياي خزر است. 
حوزه کش��ورهاي س��احلي درياي خزر ش��امل 
روس��يه، آذربايجان، قزاقس��تان، ترکمنس��تان 
و ايران اس��ت و  البته کش��ور ازبکستان هم به 
عنوان يک کشور غير ساحلي ولي داراي منابع 
نف��ت و گاز مي تواند در  مبادالت انرژي منطقه 

مد نظر قرار گيرد. 
تواناي��ي کش��ورهاي منطقه دري��اي خزر براي 
توس��عه در بخش نفت و گاز بس��تگي به ميزان 
مص��رف داخلي ان��رژي و همچني��ن ايجاد زير 
س��اختهاي الزم براي توس��عه صادرات نفت و 
گاز اضافي اين کش��ورها دارد که البته نيازمند 
سرمايه گذاري هاي کافي براي پروژه هاي گران 

قيمت ذخاير نفت و گاز درياي خزر است.
برابر برآوردهاي منتشره از سوي مرکز مطالعات 
انرژي آمريکا، حدود 48 ميليارد بش��که نفت و 
292 تريليون ف��وت مکعب گاز طبيعي، ذخاير 

اثبات شده حوزه درياي خزر است. 
در س��ال 2012، کل تولي��د نفت کش��ورهاي 
حوزه درياي خزر به عاوه ازبکستان در مجموع 
ميادين مرتب��ط با درياي خ��زر و ميادين غير 
مرتب��ط حدود 16 ميليون و 7 هزار بش��که در 
روز گزارش ش��ده که حدود 2.6 ميليون بشکه 
از آن از ميادين حوزه درياي خزر توليد ش��ده 

است.
تقاض��اي داخل��ي نفت خام  کش��ورهاي حوزه 
درياي خزر به عاوه ازبکستان، در سال 2012 
چيزي حدود 5 ميليون 445 هزار بشکه در روز 

اعام شده است.
کش��ورهاي حوزه دري��اي خزر ب��دون در نظر 
گرفت��ن ايران داراي ظرفيت ص��ادرات بيش از 
9 ميلي��ون بش��که نفت خام در روز هس��تند و 
اين موقعيتي اس��تثنايي براي ايران اس��ت تا با 
اس��تفاده از موقعيت استراتژيک خود به کسب 
درآمد از طريق سوآپ و ترانزيت نفت بپردازد.

منطقه دري��اي خزر اگرچ��ه داراي منابع قابل 

توجهي از انرژي اس��ت اما با توجه به دور بودن 
اين منطقه از بازاهاي صادراتي، کشورهاي واقع 
در اي��ن منطقه نيازمند احداث زيرس��اختهاي 
گرانقيمتي براي به حرکت درآوردن نفت و گاز 

به بازرهاي مصرف جهاني هستند. 
دو کش��ور قزاقس��تان و آذربايجان، بيش��ترين 
موفقيت را در توس��عه ظرفيت ص��ادرات نفت 
از طريق احداث دو خط لوله کنسرس��يوم خط 
 )Caspian Pipeline Consortium- CPC( لوله خزر
و خط لول��ه باکو- تفليس- جيه��ان به عنوان 

مسيرهاي اصلي ترانزيت داشته اند.
در اين رابطه، ايران قصد دارد تا با توس��عه زير 
ساختهاي خود، ظرفيت مبادله و سوآپ نفت از 
طريق بنادر س��احلي خ��ود در درياي خزر را از 
500 هزار بش��که در روز فعلي، در برنامه کوتاه 
م��دت به 1.5 و در بلند مدت ب��ه 2.5 ميليون 

بشکه در روز افزايش دهد.  
تا سال 2010، ايران با معامات نفتي به روش 
س��وآپ، نفت را از کشورهاي آس��ياي مرکزي 
براي اس��تفاده در پااليشگاه هاي تهران و تبريز 
و اراک وارد مي کرد و پس از آن به همان مقدار 
نف��ت را به خري��داران بالق��وه در خليج فارس 
تحوي��ل م��ي داد اما ب��ه دليل پاره اي مس��ائل 

داخلي اين مبادله فعا قطع شده است. 
تا پيش از اين با س��وآپ نفت کشورهاي حوزه 
درياي خ��زر از طري��ق ايران، عاوه ب��ر اينکه 
بخشي از چالش آس��ياي مرکزي براي رسيدن 

به بازارهاي جهاني مصرف برطرف مي شد، ايران 
امکان بهره بردن از درآمدهاي حاصل از سوآپ 
نف��ت را در کنار صرفه جوي��ي در حمل و نقل 
نفت از ميادين جنوبي اين کش��ور به پااليشگاه 
هاي واقع ش��ده در شمال کشور را نيز به دست 

مي آورد.
در س��ال 2010 ب��ا عدم تمديد ق��رارداد چهار 
شرکت خارجي، س��وآپ حدود 70 تا 90 هزار 
بش��که نفت خام کشورهاي حاشيه درياي خزر 
از ايران ب��ه حالت تعليق درآم��د. در آن زمان 
منابع غيررس��مي اعام کردند ک��ه ايران قصد 
دارد هزين��ه معاوض��ه نفت را ب��ا افزايش پنج 
براب��ري از 1.1 دالر ب��ه 5.5 دالر ب��ه ازاي هر 

بشکه افزايش دهد.
بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد حجم سوآپ 
نفت خام ايران از متوسط ساالنه 5 ميليون تن 
نف��ت )حدود 100 هزار بش��که در روز( به 18 
ميليون تن در س��ال )317 هزار بشکه در روز( 

افزايش يابد.
قرارداد سوآپ نفت خام چهار شرکت بين المللي 
»س��لکت انرژي تريدين��گ«، »دراگون اويل« 
ام��ارات، »ويتول« س��وئيس، »کاس��پين اويل 
دولوپمنت« ايرلند تمديد نشد و اين شرکت ها 
براي ادام��ه فعاليت هاي نفت��ي در درياي خزر 
مذاکراتي را با روس��يه و جمه��وري آذربايجان 

آغاز کردند.
خبرگ��زاري رويترز 20 ژوئن 2010 با انتش��ار 
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گزارش��ي با اشاره به قطع سوآپ نفت 
قزاقستان و ترکمنستان از مسير ايران، 
اع��ام ک��رد: هم اکنون ش��رکت هاي 
خارج��ي فعال در اين کش��ورها نفت 
را از مس��ير بندر نووروس��يک روسيه 
 BTC ب��ه درياي س��ياه و خ��ط لوله
)خط لوله نفت باکو – تفليس – بندر 
جيهان ترکيه( به بازارهاي آزاد عرضه 

مي کنند.
4 خط لوله اصلي بي تي س��ي، باکو � 
نووروسيک، باکو � سوپسا و کنسرسيوم 
خط لوله خزر  )CPC( در کنار ايران 
از مهم تري��ن مس��يرهاي انتقال نفت 
خام کش��ورهاي حاش��يه درياي خزر 
به بازارهاي جهاني هس��تند که توقف 
س��وآپ نفت از مسير ايران به افزايش 
توجي��ه اقتص��ادي اي��ن مس��يرهاي 

غيراقتصادي کمک کرده است.
با قطع س��وآپ نفت از سوي ايران در 
س��ال 2010  ايران نه تنها از ظرفيت 
هاي سرزميني خود براي کسب درآمد 
و توس��عه تجارت نفتي با کش��ورهاي 
حوزه درياي خزر استفاده نکرد، بلکه 
موقعيت عال��ي اي را ب��راي نفوذ هر 
چه بيشتر ش��رکتهاي نفتي آمريکايي 
و اروپاي��ي در اين منطق��ه پديد آورد 
و نتايج تل��خ آن را مي توان در برخي 

روابط ديپلماتيک ديد.
در ص��ورت در نظر گرفتن حد اقل 1.1 
دالر براي س��وآپ هر بشکه نفت خام و 
با در نظر گرفتن حداق 500 هزار بشکه 
س��وآپ نفت خام درياي خ��زر در روز، 
صنعت نفت ايران روزانه 550 هزار دالر 
ضرر مي کند. يعن��ي 200 ميليون دالر 
در س��ال. اين در حالي اس��ت که اگر به 
جاي توقف سوآپ نفت و بر طرف کردن 
چالشهاي پيش روي آن، ظرفيت سوآپ 
و ترانزيت نفت را به 2.5 ميليون بشکه در 
روز افزايش مي داديم. درآمد روزانه آن با 
در نظر گرفتن  1.1 دالر براي هر بشکه 
نفت خام، رقمي بالغ بر يک ميليارد دالر 
در سال را براي کشور به ارمغان مي آورد. 
اين موضوعي است که بايد براي آن چاره 
اي انديشيده شود. رقبا دست روي دست 
نمي گذارند تا ما هر وقت خواس��تيم به 
سوي کشورهاي حوزه درياي خزر دست 

دوستي دراز کنيم!.

آش��نايي با اس��تاندارد OPITO: دوره هاي ايمني مرتبط با فعاليتهاي ف�راساحل در 
 OFFSHORE PETROLEUM INDUSTRY TRAINING دنيا ب��ا اس��تاندارد
ORGANIZATION  برگزار مي ش��ود. OPITO متولي اس��تاندارد صنعت 
فراساحل در زمينه هاي ايمني است. متناسب نياز صنايع مختلف فراساحل و بررسي دقيق 

نياز اين صنايع دوره هاي ايمني با استاندارد بين المللي طراحي و اجرا مي گردد.
در حال حاضر استاندارد  OPITO در حوزه هاي مختلف زير تعريف شده است:

1- استاندارد مقابله با وضعيت هاي بحراني و اضطراري.
Emergency and critical response standards

2-استاندارد آموزش هاي مشاغل مورد نياز صنعت و کسب شايستگي الزمه.
OPITO industry training & competence standards

در واقع استانداردهاي OPITO مچموعه اي از آموزش ها، مهارت ها و شايستگي هايي است که توسط صنايع فراساحل 
نفت و گاز تهيه و در خصوص چگونگي کسب اين مهارت ها با اين صنايع توافق به عمل آمده و دوره هاي مربوطه 
در خصوص  روش هاي مختلف مقابله با وضعيت هاي اضطراري و کسب مهارت هاي الزم مشاغل حرفه اي به صورت 

فراگير در دنيا برگزار مي شود.
- نحوه پياده سازي استاندارد OPITO جهت مشاغل فراساحل در کشورهاي صاحبنام

- مش��خص کردن يک کارگروه که وظيفه بررس��ي نياز صنعت خاص، نيازهاي آموزشي الزم،  امکانات الزم جهت 
برگزاري دوره ها و بررسي سطح علمي فراگيران را بعهده خواهد داشت.

- تهيه پيش نويس استاندارد و بررسي همه جانبه استاندارد به منظور کسب اطمينان از برآورد کردن نيازهاي صنعت
- دعوت از تأمين کنندگان خدمات آموزشي/ مرکز آموزشي جهت اعام آمادگي برگزاري دوره ها

- بازديد و ارزيابي ازمرکز آموزش و ارائه مجوز برگزاري دوره ها
- نظارت مستقيم بر مراکز آموزش و اطمينان از برگزاري دوره هاي اسناندارد 

- بازنگري سيابس هاي درسي مطابق نيازهاي روز صنعت

OPITO دوره هاي زيرمجموعه استاندارد
1. Standards for Basic Emergency Response
2. Standards for Specialist Emergency Response Roles
3. Standards for Occupational Roles 
4. Standards for Induction to the Oil & Gas Industry
5. National Occupational Standards

در حال حاضر 136 مرکز آموزش در دنيا مورد تاييد استاندارد OPITO هستند. 

وضعيت برگزاري دوره هاي ايمني فراساحل در ايران
در حال حاضر استاندارد برگزاري دوره هاي ايمني در مراکز آموزش متفاوت و متناسب با تجربه دستندرکاران آموزش 
هر مرکز تعيين مي شود. مراکز آموزش از يک دستورالعمل واحد پيروي نمي کند. لذا استاندارد آموزشي دوره هاي مراکز 

آموزش متفاوت  است.

نتيجه گيري و پيشنهاد
با توجه به اهميت موضوع فعاليت هاي فراس��احل و نياز به برخورداري از يک اس��تاندارد واحد جهت آموزش هاي 
فراساحل، الزم است که کليه مراکز آموزشي نسبت به تطبيق با استاندارد OPITO اقدام کنند و شرکت هاي فراساحلي 
نيز پس از بررسي نيازهاي آموزشي ومطابقت با اين استاندارد نسبت به بومي سازي نيازهاي آموزشي خود اقدام کنند. 
با عنايت به قرار گرفتن موضوع تدوين مشاغل و استانداردهاي مرتبط با پرسنل فراساحل در دستور کار کميته قوانين 
مقررات و استانداردهاي انجمن مهندسي دريايي ايران، هماهنگي بين شرکت هاي فراساحلي و مراکز آموزشي مي تواند 
از طريق اين کارگروه صورت پذيرد. اميد است با حمايت هاي کليه مديران ارشد شرکتهاي فراساحلي و تطبيق کليه 
مراکز آموزشي با استاندارد OPITO بتوانيم در راستاي ارتقا ايمني فعاليت هاي فراساحلي کشورعزيزمان گام برداريم.

* مديرعامل مؤسسه آموزشي کشتيراني
m_dousti@hotmail.com
http://international.opito.com :مرجع

 استانداردسازي دوره هاي مرتبط با مشاغل فراساحل
OPITO مقايسه دوره ها در ايران و استاندارد 

 محمود رضا حق دوستي*
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تأکيد رهبري
بر نقش و جايگاه ويژه

نيروي دريايي

در ديدار با فرماندهان نيروي دريايي به مناسبت هفتم آذر مطرح شد



فرمانده کل قوا در ديدار فرمانده و مسؤوالن نيروي 
درياي��ي ارتش فرمودن��د: هدف ني��روي دريايي، 
س��اماندهي نيروي نظام��ي در تراز مل��ت ايران و 

آرمان هاي نظام اسامي باشد.
آيت اهلل خامنه اي، فرمانده معظم کل قوا، در ديدار 
فرمانده و مسؤوالن نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسامي، با اشاره به جايگاه برجسته  نظام اسامي، 
ملت و ارتش ايران، نشانه  قدرت و پيشرفت واقعي 
را وجود عناصر برخوردار از خردمندي، عزم راسخ 
و ش��جاعت الزم خواندن��د و تصريح کردند: هدف 
اساسي نيروي دريايي بايد ايجاد و ساماندهي يک 
نيروي نظامي در تراز ملت ايران و آرمان هاي نظام 

اسامي باشد.
در اين ديدار که در آس��تانه  هفت��م آذر روز نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسامي برگزار شد، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي هفتم آذر را روز تکريم دريادالن 
نيروي دريايي دانس��تند و افزودند: پس از پيروزي 
انقاب اس��امي، پيش��رفت هاي زيادي در نيروي 
دريايي انجام ش��ده؛ اما پيشرفت سخت افزاري به 

تنهايي نشانه  قدرت نيست.
ايشان، عامل ايجاد هويت، شخصيت و عظمت در 
چشم قدرت ها را حضور عناصر داراي معرفت، عزم 
راسخ و شجاعت الزم خواندند و افزودند: خوشبختانه 
امروز ساخت و بافت انساني نيروي دريايي خوب و 
در نقطه  مقابل آن چيزي است که گذشتگان نااهل 
در قبل از انقاب اسامي، براي آن برنامه ريزي کرده 
بودند. رهبر انقاب با اشاره به ابعاد مختلف اهميت 
علمي، نظامي، بين المللي و سياسي نيروي دريايي 
خاطرنشان کردند: نيروي دريايي هم از جهت علمي 
و تجهيزاتي اهمي��ت فراواني دارد و هم با توجه به 
سياست هاي حاکم بر منطقه و برخي تهديدهاي 
موجود، از موقعيت ويژه سياسي و نظامي برخوردار 

است.
ايش��ان همچنين با اشاره به حضور نيروي دريايي 
در سواحل درياي عمان و تأثيرگذاري در آبادسازي 
ملي تصريح کردند: در صورت توجه دولت، نيروي 
دريايي مي تواند زمينه  پيشرفت و رشد جهشي اين 

منطقه را فراهم کند.
در ابتداي اين ديدار، امير دريادار حبيب اهلل سياري، 
فرمانده نيروي دريايي ارتش، ضمن گراميداشت 
هفته بسيج و سالروز هفتم آذر گفت: الزم است با 
افزايش اقتدار دريايي، حرکت رو به جلوي کشور 
در کس��ب سيادت دريايي شتاب بيشتري يابد و 

نيروي درياي��ي بتواند براي ملت ها الهام بخش و 
اميدآفرين باشد.

نوسازي ناوگان نيروي دريايي تا 1404
از س��وي ديگر، فرمانده کل ارتش گفت: براساس 
برنامه ريزي ه��اي ص��ورت گرفته، ن��اوگان نيروي 
دريايي راهبردي تا سال 1404بعنوان سال پاياني 

برنامه چشم انداز توسعه نوسازي مي شود.
سرلشکر عطا اهلل صالحي در مراسم الحاق سه فروند 
ناو اورهال شده به ناوگان دريايي ارتش در بوشهر، 
طي سخناني افزود: برنامه از کهنه به نو شدن بخشي 
از مأموريت ماست که با توليدات جديد در نيروي 
دريايي ارتش اين برنامه پي��ش مي رود.وي اضافه 
کرد: فرمان از کهنه نو شدن مقام معظم رهبري به 
خودي خود به منصه ظهورنمي رسد؛ مگر به دست 

انسان هاي شايسته اي که اجراي فرمان مي کنند.
صالحي تصريح کرد: امروز نيروي دريايي ارتش با 
توليد ناوها و ناوشکن هاي سنگين، زيرسطحي ها و 
روسطحي ها مطابق سند چشم انداز توسعه عمل 
کرده است.وي اضافه کرد: رهبرمعظم انقاب ارتش 
را بعنوان يک��ي از ارکان مهم در حفظ ارزش هاي 
اسامي معرفي کردند و اين فرموده ايشان افتخاري 
براي ماست. وي در بخش ديگر سخنان خود با بيان 
اينکه »پدي��ده دزدي دريايي حرکتي خودجوش 
نيس��ت«، گفت: اين پديده موضوعي هدايت شده 
است اما نيروي دريايي ارتش توانست اين حرکت 

را در نطفه خفه کند.
فرمانده کل ارتش با بيان اينکه »استکبار جهاني هر 
آنچه تدبير يا سوءتدبير دارد، در مقابله با نيروهاي 
ارزشي انجام مي دهد«، اظهار داشت: از جمله اين 

موضوعات پديده شوم دزدان دريايي است.
سرلشکر صالحي منشاء پديده دزدي دريايي را مورد 
اش��اره قرار داد و افزود: خيال نکنيد که اين پديده 
يک حرکت خود جوش اس��ت؛ بلکه اين تحرکات 
کاما هدايت شده بوده و براي ناامن کردن آبراه هاي 
ارتباطي با انجام مي شود.وي اقدامات نيروي دريايي 
در مبارزه با دزدان دريايي را مدنظر قرار داد و اظهار 
داش��ت: به لطف خدا نيروي دريايي ما باحضور در 
دورترين تنگنه ه��ا در آب ها اين پديده  را در نطفه 
سرکوب کرد. فرمانده کل ارتش ادامه داد: برخي از 
اين پديده ها به گونه اي ايجاد شده بود که موجب 
ذلت ما شود ولي شما آن را موجب عزت جمهوري 

اسامي ايران کرديد.

تأکيد رهبري
بر نقش و جايگاه ويژه نيروي دريايي

هاشمي رفسنجاني: محاصره دريايي فعال با 
تدبير متوقف شد

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در جمع مردم رفسنجان 
با اظهار اميدواري نسبت به از ميان برداشته شدن 
تحريم ها، تأکيد ک��رد که هد ف از تحريم دريايي 
ايران، محاصره کش��ور بوده اس��ت. رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در بخشي از سخنان خود 
در مراسم دومين سالگرد رحلت آيت اهلل هاشميان 
گفت: ما تحريم بوده و هستيم. تحريم بسيار جدي 
است. آخرين تحريمي که با تدبير فعا متوقف شد و 
اگر اعمال مي شد ايران به طور کلي محاصره مي شد؛ 
اين بود که ما از راه هاي دريايي خود محروم شده و 

مشکات فراواني برايمان ايجاد مي شد. 

تأکيد روحاني بر اليروبي اروند 
دکتر حس��ن روحاني در ديدار مجمع نمايندگان 
استان خوزستان با اشاره به تأثيرات مثبت اليروبي 
اروندرود تأکيد کرد: پاکس��ازي و اليروبي اروندرود 
مي تواند موجب احياي شهرهاي آبادان و خرمشهر 
ش��ود و رش��د و توس��عه را در اين منطقه بوجود 
م��ي آورد که در اين زمينه ني��ز در حال رايزني با 

مسؤوالن کشور عراق هستيم.

تحريم مجدد 16 شرکت کشتيراني ايران 
.فهرست 16 شرکت کشتي راني که اتحاديه اروپا 
آنها را در فهرس��ت جديد تحريم هاي خود قرار 
داده عبارتند از:»ش��رکت کش��تيراني جمهوري 
اسامي ايران« )بخاطر آنچه حمل محموله هاي 
نظامي و نقض تحريم هاي شوراي امنيت سازمان 
مل��ل بر عليه خريد و فروش تس��ليحات نظامي 
عنوان شده است(؛ »شرکت کشتيراني بوشهر«، 
»ش��رکت کش��تيراني حافظ دريا«، »کشتيراني 
ايران و مصر«، »کشتيراني اييرين وست شيپ«، 
»شرکت مالتا«، »شرکت کشتيراني جي ام بي اچ 
اروپا«، »ش��رکت مهندس��ي و خدم��ات دريايي 
شرکت کشتيراني جمهوري اسامي«، »شرکت 
دريايي آي اس آي مالتا«، »ش��رکت کش��تيراني 
خزر«، »ش��رکت کش��تيراني ماربل«، »شرکت 
کشتيراني سفيران پيام دريا«، »شرکت خدمات 
کامپيوتري کش��تيراني«، »ش��رکت کشتيراني 
سروش سرزمين اساطير«، »آژانس کشتيراني راه 
جنوب« و نهايتا »شرکت کشتيراني والفجر 8«. 
علت تحريم اين ش��رکت ها وابستگي، همکاري 
و تح��ت مالکيت بودن و يا تح��ت کنترل بودن 
آنها توسط شرکت کشتيراني جمهوري اسامي 

عنوان شده است.

سياست دريايي
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فرمانده قرارگاه خاتم:
هنوز سهام صدرا را واگذار نکرديم!

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء با بيان اينکه 
»مطابق با قراردادها مس��ؤوليت تأمين منابع مالي 
فازهاي پارس جنوبي برعهده وزارت نفت اس��ت«، 
مواضع اين ق��رارگاه درباره پارس جنوبي، واگذاري 
صدرا و بازگش��ت غول هاي نفتي به ايران را اعام 
کرد. سردار عباداهلل عبدالهي اواخر آذرماه در نشستي 
خب��ري درباره آخرين وضعيت تکميل و راه اندازي 
طرح توس��عه فاز 15 و 16 پارس جنوبي و تأخير 
در ساخت س��کوهاي دريايي اين دو فاز مشترک 
گازي گفت: قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در بخش 
ساخت پااليشگاه گاز ساحلي مشارکت دارد و توسعه 
بخش فراساحلي مربوط به ساير پيمانکاران است.   
وي همچنين در خصوص واگذاري س��هام قرارگاه 
خاتم در ش��رکت صدرا بعنوان يکي از شرکت هاي 
فراس��احلي حاضر در پارس جنوب��ي، توضيح داد: 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء سهام خود در اين 

شرکت را هنوز واگذار نکرده است.

مالک جديد صدرا باالخره سخن گفت 
 قباد چوبدار، رييس هيأت مديره ش��رکت صدرا، 
در اولين اظهارات رسمي خود پس از خريد سهام 
قرارگاه خاتم االنبياء گفت که اين واگذاري در جهت 
رفع مش��کات اين شرکت انجام ش��ده است.در 
حاليک��ه اخبار مختلفي از توقف روند فعاليت هاي 
درياي��ي، تعطيلي ش��رکت هاي تح��ت ملکيت و 
تعديل و باتکليفي کارشناسان و کارگران صدرا و 
استعفاي برخي مديران ارشد اين مجموعه بزرگ 
صنعت دريايي در س��ه ماه گذشته منتشر شده؛ 
قباد چوبدار با تصريح بر اينکه »سال هاست شرکت 
صدرا با مش��کات زي��ادي در زمينه هاي مختلف 
روبرو اس��ت«، گفت: انتقال مالکيت اين شرکت از 
قرارگاه خاتم االنبياء به بخش خصوصي بيشتر به 
دليل حل مش��کات اين ش��رکت صورت گرفته 
اس��ت. چوبدار که در جلسه مش��ترک وزير نفت 
ب��ا پيمانکاران فاز 17 و 18 پارس جنوبي س��خن 
مي گفت؛ همچنين اعام کرد: پيشرفت فيزيکي 
ساخت سکوهاي اقماري فازهاي 17 و 18 پارس 
جنوبي در شرکت صدرا از مرز 60 درصد گذشت. 
وي افزود: هم اکن��ون حدود 35 ماه از زمان امضاء 
قرارداد ساخت سکوهاي اقماري اين فاز مي گذرد 
و براس��اس برنامه ريزي صورت گرفته دو س��کوي 
اقماري ف��از 17 و 18 پارس جنوبي بايس��تي در 

تيرماه سال 94 به اتمام برسد.

اقتصاد  دريايي

وزير صنعت، معدن و تجارت در يک موضع گيري 
صريح با واگذاري مجتمع کشتي س��ازي و صنايع 
فراساحل ايران )ايزوايکو( از سوي سازمان گسترش 

و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( مخالفت کرد.
مهندس محمدرضا نعمت زاده در جلس��ه مجمع 
تملک دارايي و س��رمايه اي که 27 آذرماه در محل 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برگزار شد؛ 
تأکيد کرد: واگذاري برخي شرکت هاي زيرمجموعه 
ايدرو همچون کشتي سازي ايزوايکو، لوله سازي و 
ريخته گري صاح نبوده و اين شرکت ها بزودي به 
ايدرو بازگردانده خواهند ش��د. اظهارات نعمت زاده 
در حالي بيان مي ش��ود که سردار حسين دهقان، 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح، در جريان 
پانزدهمين همايش صنايع دريايي واگذاري ايزوايکو 
به اين وزارتخان��ه را جزئي از مطالبات وزارت دفاع 
از دول��ت خوان��ده بود و گفته بود: اگ��ر ايزوايکو را 

مي خواهيد، بدهي خود را بپردازيد.
ب��ا اين حال، مجموعه فعاالن دريايي کش��ور جدا 
ش��دن ايزوايکو از بدنه دولت را با نگراني مي نگرند 
و معتقدند ممکن است بحران هايي که پيش از اين 
براي کشتي سازي هاي اروندان و صدرااميد چابهار 
شده بود و مدتي هم هست گريبانگير صدرا شده، 
متوجه ايزوايکو هم بش��ود. از اي��ن نظر، اظهارات 
نعمت زاده در صورت تحقق مي تواند تا حدي نگراني 
جامعه دريايي کشور را نسبت به نابودي زيرساخت ها 

و سرمايه هاي اين صنعت کاهش دهد.

مخالفت با واردات شناور براي بخش نفت 
از س��وي ديگ��ر، وزير صنعت، مع��دن و تجارت با 
درخواست شرکت ملي پايانه هاي نفتي ايران براي 
خريد چهار فروند يدک کش و ش��ناور آتش��خوار 
مورد نياز اين مجموع��ه مخالفت کرد. يک منبع 

آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعام اين 
خبر به مارين نيوز گفت: محمدرضا نعمت زاده در 
پي دريافت درخواست اين شرکت نفتي با استناد 
به وجود توان س��اخت اين نوع شناورها در داخل، 
ب��ا خريد آنها از خارج مخالفت و موضوع را متوقف 
کرده است. به گفته اين منبع، موضع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در جهت حمايت از ساخت داخل 
ش��ناور و تجهيزات دريايي است و برخي اقدامات 
ناهماهنگ و مصوبات اباغ��ي از جمله درباره آزاد 
شدن واردات شناورهاي مستعمل مورد تأييد اين 

وزارتخانه قرار ندارد.

واردات شناور مستعمل آزاد شد!
اين در حالي اس��ت که طبق اخبار منتشرشده در 
رسانه ها، اخيرا بخشنامه اي به نهادهاي ذيربط در 
زمينه واردات کاال به کشور اباغ شده که طي آن 
قرار است از اين پس واردات شناور مستعمل اعم 
از چوبي، فلزي و فايبرگاس به کش��ور با رعايت 
ضوابط ثبت سفارش وزارت صنعت بامانع باشد. 
بنا بر گفته يک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اين اباغيه اخيرا از س��وي کميس��يون 
ماده يک اين وزارتخانه اباغ ش��ده و از سوي اداره 
ماشين سازي و نيروي محرکه )که صنايع دريايي 
زيرمجموع��ه آن قرار دارد(، مکاتب��ه اي در رو اين 

اباغيه صورت گرفته است.

 واگذاري ايزوايکو صالح نيست

 صيادان تحت پوشش قـانون کـار نيستند

 وزير صنعت، معدن و تجارت تأکيد کرد:

قائم مقام اتحاديه صيادان کشور و رئيس اتحاديه صيادان استان بوشهر اعام کرد: کارگران صياد به سبب 
محروميت از حمايت قانون کار، با وجود سخت و زيان آور بودن شغل شان امکان استفاده از تسهيات مشاغل 
سخت را ندارند. محمد کارگر به خبرگزاري ايلنا گفت: با وجود آنکه شغل صيادي يکي از سخت ترين مشاغل 
دنيا است و يک چهارم جمعيت ساحل نشينان شمال و جنوب کشور به اين کار اشتغال دارند؛ اما هيچ قانوني 
بلحاظ حرفه اي از آنان حمايت نمي کند. اين فعال کارگري درباره دليل محروميت صيادان از حمايت قانون 
کار توضيح داد: وزارت کار به بهانه اينکه صيادان فاقد کارگاه مشخص و دستمزد ماهيانه ثابت اند قانون کار را 
اجرا نمي کند و با وجود آن صيادان بيمه هستند؛ اما تأمين اجتماعي »تحميل بار مالي« را دليل پوشش ندادن 
ما تحت قانون مشاغل سخت و زيان آور اعام مي کند. او گفت: طبق ماده 4 قانون کار »کارگاه محلي است که 
کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي کند« و بر اساس اين تعريف الزاما محل کارگاه يک 

ساختمان نيست بلکه يک اتومبيل يا کشتي و قايق يا معدن و يا باغ را هم مي توان کارگاه قلمداد کرد.
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دور جديد جلسات شورايعالي صنايع دريايي با برگزاري نخستين جلسه 
اين شورا در دولت يازدهم به رياست معاون اول رييس جمهور و با حضور 
وزراي مرتب��ط و مديران ارگان هاي دريايي و تش��کل هاي تخصصي اين 

حوزه آغاز شد.
طبعا تش��کيل اين جلسات، نشانه اي اميدوارکننده از توجه دولت جديد 
به حوزه دريا و صنايع دريايي اس��ت؛ اما اين ش��رط الزم است که کافي 
به نظر نمي رس��د. چنانکه برگزاري جلسات شورايعالي صنايع دريايي در 
دولت قبل نيز که با پيگيري هاي چند ساله جامعه دريايي کشور و طرح 
اعتراضات مختلف محقق ش��د، نهايتا دس��تاورد مش��خصي براي جامعه 
دريايي در بر نداش��ت. به عبارتي، صرف گردهم نشستن مديران دريايي 
کش��ور )حتي در سطح وزرا( گرچه مي تواند مسايل جامعه دريايي را در 
س��طحي عالي تر و با پشتوانه اي جدي تر مطرح سازد؛ اما الزاما دستيابي 

به اهداف جامعه دريايي را در پي نخواهد داشت.
از سوي ديگر، تشکيل جلسات شورايعالي صنايع دريايي و توجه به اجراي 
قانون توس��عه و حمايت از صنايع دريايي نماد و نشانه اي از توجه دولت 
و مس��ؤوالن به اجراي قوانين مصوب مجلس اس��ت که بعنوان دستگاه 
اجرايي متعهد به اجراي آن هس��تند. قانونگرايي در اجراي قانون توسعه 
و حمايت از صنايع دريايي توجه بيش��تر دولت و دستگاه هاي اجرايي به 
مباحث دريايي را در پي خواهد داشت و زيرساخت حقوقي و قانوني الزم 
براي توس��عه صنايع دريايي کشور را فراهم مي سازد. اما چگونگي اجراي 

اين قانون براي دستيابي بهتر به اهداف جامعه دريايي، نيازمند راهبرد و 
برنامه مدوني است تا جلسات شورايعالي صنايع دريايي که نفس تشکيل 

آن معموال زمان بر و تا حدي دشوار است، مفيد فايده واقع شود.
در اين راس��تا، به نظر مي رس��د دولت يازدهم و بويژه معاون اول محترم 
رييس جمه��ور و وزير محت��رم صنعت، معدن و تجارت باي��د با بازبيني 
عملک��رد مجموع��ه دبيرخانه و روند کاري ش��ورايعالي صنايع دريايي از 
زم��ان تصويب اي��ن قانون تاکنون، از مديران��ي داراي توان و وجهه ملي 
و در س��طحي که بتوانند س��اير بخش هاي دريايي را همراه و هماهنگ 
س��ازند؛ در اين بخش اس��تفاده کنند تا با اس��تفاده از اين توان و نفوذ، 
جايگاه ش��ورايعالي صنايع دريايي در بين ارگان هاي دريايي کش��ور نيز 

ارتقاء يابد.
طبع��ا مجموعه مديران و فعاالن دريايي کش��ور ني��ز مي توانند با طرح 
نظ��رات و ديدگاه ه��اي خود و ارزيابي کارشناس��ي عملکرد ش��ورايعالي 

صنايع دريايي، دولت يازدهم را در اين راستا ياري دهند.

در اي�ن جهت، انجمن مهندس�ي دريايي ايران و رس�انه هاي آن 
)نش�ريه مهندسي دريا و س�ايت خبري مارين نيوز( نيز آمادگي 
دارند نس�بت به دريافت و انتش�ار نظرات فعاالن دريايي کش�ور 
اقدام کنن�د تا ام�کان تصميم گيري و سياس�تگزاري بهتر براي 

مسؤوالن دولت فراهم شود.

 کارنامه شورايعالي صنايع دريايي نياز به بازبيني دارد
فراخوان رسانه اي انجمن از مديران و کارشناسان دريايي

صفحه 38شماره 112/ دی ماه 1392

رويدادهاي دولت



نخستين جلسه شورايعالي صنايع دريايي در دولت 
يازدهم به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار 
شد. دکتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره 
به  ظرفيت هاي فراوان کشور در بخش صنايع و امور 
دريايي، بر لزوم پيشرفت هماهنگ و همه جانبه اين 
صنعت پراهميت تأکيد کرد و گفت: توس��عه اين 
صنعت نيازمند اراده و عزمي جدي در دولت و همه 

دستگاه هاي اجرايي است. 
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: وجود دريا 
در شمال و جنوب کشور يک موهبت و نعمت الهي 
است که بايد از اين فرصت به بهترين شکل ممکن 
براي توسعه رش��ته هاي مختلف دريايي استفاده 
کنيم. معاون اول رييس جمهور کشتيراني، بنادر، 
توسعه س��کوهاي نفت و گاز و شيات را از جمله 
زمينه هاي فعاليت در حوزه دريا برش��مرد و افزود: 
زمينه ها و ش��اخه هاي فراواني براي فعاليت وجود 
دارد ک��ه بايد س��رمايه گذاري هاي زي��ادي در اين 

بخش ها داشته باشيم. 
جهانگيري از صندوق توسعه ملي و قانون توسعه 
و حماي��ت از صنايع دريايي بعنوان دو مؤلفه قابل 
اتکا براي اس��تفاده در جهت توس��عه اين صنعت 
ي��اد کرد و گفت: منابع صندوق توس��عه ملي بايد 
در محل مناس��بي هزينه ش��ود و صنايع دريايي 
يکي از بخش هايي اس��ت که هم کشور به آن نياز 
دارد و هم زمينه هاي فراواني براي س��رمايه گذاري 
در آن وج��ود دارد. وي با تأکيد بر اينکه »رويکرد 
دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي بايد توسعه همه 
بخش ها و ش��اخه هاي اين صنعت باش��د«، افزود: 
دبيرخانه در جلسات کارگروه هاي فرعي با حضور 
نمايندگان دستگاه هاي مختلف، مشکات و موانع 
اصلي را شناسايي کند و اين مشکات را در جلسات 
شورايعالي منعکس نمايد تا با استفاده از اختيارات 

قانوني شورا نسبت به رفع آنها اقدام شود. 
مع��اون اول رييس جمهور گفت: بخش خصوصي 
بايد محور عمده توسعه صنايع دريايي باشد و دولت 
يازدهم نيز که از آغاز کار خود اين شاخه از صنعت 
را م��ورد توجه قرار داده، بخش خصوصي و فعاالن 
صنايع دريايي را م��ورد حمايت قرار خواهد داد تا 

شاهد توسعه و تحول در اين بخش باشيم. 
معاون اول رييس جمهور خاطر نش��ان کرد: کارها 
و اقدام��ات زيادي در زمينه صنايع دريايي صورت 
گرفته؛ اما تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله 
زيادي وجود دارد که اميدوارم با همت همه دست 

اندرکاران و تاش��گران بتوانيم صناي��ع دريايي را 
متناس��ب با ظرفيت ها و فرصت هاي فراوان کشور 

توسعه دهيم. 
در اين جلس��ه که وزراي صنعت، معدن و تجارت، 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرماندهان نيروي 
دريايي س��پاه پاسداران انقاب اس��امي و ارتش 
جمهوري اسامي ايران، استانداران بوشهر، گيان 
و هرمزگان و شماري از کارشناسان و صاحبنظران 
در حوزه صنايع دريايي نيز حضور داشتند، وضعيت 
صنايع دريايي کش��ور از زواياي مختلف بررسي و 
موانع و مش��کات پيش روي توسعه اين صنعت 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در اين نشست، همچنين گزارشي از وضعيت صنايع 
دريايي کشور، اقدامات انجام شده و برنامه چشم انداز 
صنايع و امور دريايي کشور در افق 1404 ارايه شد.

ادغام صندوق صنايع دريايي منتفي شد
از سوي ديگر، ادغام صندوق توسعه صنايع دريايي 
در ديگر صندوق هاي صنعتي و معدني منتفي شد.

در اليح��ه بودج��ه س��ال 1393 کل کش��ور نام 
صندوق توسعه صنايع دريايي به صورت جداگانه 
و در فهرست شرکت هاي دولتي سودده قرار گرفته 
است.هزينه و درآمد اين صندوق براي سال آينده 
معادل دو ميليارد و 257 ميليون و 500 هزار تومان 
تعيين شده است.پيش از اين وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دولت دهم در اليحه بودجه سال 1392 
ادغ��ام صندو ق هاي صنعتي و معدني را با يکديگر 
کليد زده بود. اعتقاد مسووالن اين وزارتخانه اين بود 
که با ادغ��ام اين صندوق ها يک صندوق بزرگتر با 
توان مالي بيشتر تشکيل مي شود که مي تواند به طور 
مطلوب تري از بخش هاي مختلف صنعتي و معدني 
حماي��ت کند. در همين حال در جلس��ه کارگروه 
حمايت از توليد که با حضور رئيس جمهوري وقت 
در اواخر س��ال 1391 تشکيل ش��د، قرار شد 40 
ميليارد تومان در بودجه س��ال 1392 به صندوق 
تازه تاسيس حاصل از ادغام صندوق هاي صنعتي و 
معدني اختصاص يابد. اين اتفاقات در حالي رخ داد 
که فعاالن صنايع دريايي به شدت از ادغام صندوق  
توسعه صنايع دريايي در ديگر صندوق هاي صنعتي 
و معدن��ي انتقاد کردن��د. در همين زمينه انجمن 
مهندس��ي دريايي در مکاتبات متعدد طي س��ال 
گذشته اعتراض ش��ديد خود را نسبت به انحال 
صندوق حمايت از توسعه صنايع دريايي اعام کرد.

آغاز اعطاي تسهيالت مالياتي به شناورهاي استارت دريايي دولت
ساخته و يا تعمير شده در ايران 

صندوق توس��عه و حمايت از صناي��ع دريايي با 
صدور اطاعيه اي از آغاز اعطاي تسهيات مالياتي 
به ش��ناورهاي ساخته و يا تعمير شده در کشور 

خبر داد.
در اين اطاعيه آمده اس��ت: ب��ه اطاع تمامي 
مالکين ش��ناورها مي رساند، به استناد مواد )2( 
و )3( قانون توس��عه و حمايت از صنايع دريايي 
مالکين ش��ناورهايي که در ايران س��اخته و يا 
تعمير مي شوند مي توانند از تسهيات باعوض 
معادل ماليات بر درآمد ش��ناور خود برخوردار 

شوند. 
اطاعيه مي افزايد: بر اين اساس، صندوق توسعه 
صنايع دريايي ضمن هماهنگي با س��ازمان امور 
مالياتي کشور نسبت به بررسي مدارک و معرفي 
واجدين شرايط به سازمان مزبور اقدام مي نمايد. 
لذا کليه واجدين ش��رايط مي توانند نس��بت به 
دريافت برگه تقاضاي تسهيات مالياتي از پايين 
اين صفحه و تکميل و ارسال آن از طريق پست 
سفارشي به دفاتر صندوق توسعه صنايع دريايي 

اقدام نمايند. 
بنابراي��ن اطاعيه، صندوق توس��عه و حمايت از 
صنايع دريايي پس از دريافت تقاضاها و بررسي 
مدارک مربوطه نسبت به معرفي واجدين شرايط 

به سازمان امور مالياتي اقدام مي نمايد.
م�دارک مورد نياز دريافت اين تس�هيالت 

عبارتند از:
-  گواهي ثبتي شناور

-  گواهي مدارک رده  بندي
-  کپي اظهارنامه مالياتي

- مدارک ثبتي/ هويتي متقاضي
ش��رايط دريافت تسهيات مواد )2( و )3( قانون 
توس��عه و حمايت از صنايع دريايي ش��امل اين 

موارد اعام شده است:
1- تکمي��ل اظهارنام��ه ماليات��ي در موعد مقرر 

قانوني
2- شناور س��اخت ايران باشد. )براي استفاده از 

ماده )2( قانون(
3- توسط کشتي  سازي  هاي داخلي تعمير دوره  اي 

شده باشند. )براي استفاده از ماده )3( قانون(
4- داراي گواهينامه رده  بندي از مؤسسات باشد.

5- مالک ش��ناور ايراني باشد و در ايران به ثبت 
رسيده باشد.

 تشکيل نخستين جلسه شورايعالي صنايع دريايي در دولت يازدهم اخبار شورايعالي صنايع دريايي

معاون اول رئيس جمهور:  دولت يازدهم بخش خصوصي و فعاالن صنايع دريايي را حمايت خواهد کرد
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با گذش��ت حدود 100 روز از آغ��از به کار دولت 
يازدهم، باالخره کاروان تغييرات به سازمان بنادر 
و دريانوردي رسيد و سيدعطاءاهلل صدر جاي خود 
را به محمد سعيدنژاد س��پرد. اما مراسم توديع و 
معارفه عالي ترين مقام حوزه حمل و نقل دريايي با 
گفته ها و نکته هايي همراه بود که در گزارش ماه 

اين شماره به آن پرداخته ايم.

پاسخ صريح آخوندي به صدر
وزير راه و شهرس��ازي در جريان مراس��م توديع و 
معارفه مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي، به 
گزارش تفصيلي مديرعامل س��ابق اين س��ازمان 
پاس��خ صريحي داد و از رويکردهاي حاکم بر اين 

ارگان مهم دريايي انتقاد کرد.
دکتر عباس آخوندي پس از ش��نيدن سخنراني 
مفصل س��يدعطاءاهلل صدر ک��ه در آن با ارائه آمار 
و اطاعات و مقايس��ه وضعيت حوزه هاي مختلف 
از جمله ظرفيت بنادر، حمل ونقل مسافري دريايي 
و... از پيشرفت گسترده در دوران دولت احمدي نژاد 
بويژه چهار س��اله مسؤوليت صدر حکايت داشت؛ 
در س��خنان خود خواستار تغيير پارادايم حاکم بر 

اقتصاد ايران و از جمله سازمان بنادر شد.
آخوندي با بيان اينکه »به علت تس��لط دولت بر 
اقتصاد ايران معيار موفقيت مديران و س��ازمان ها 
را ميزان ساخت وس��از مي دانيم«، تأکيد کرد: در 

حاليکه موفقيت يک مدير به آن اس��ت که تا چه 
حد فض��ا را براي فعاليت مردم و بخش خصوصي 

باز کرده باشد.
وي تصريح کرد: بندر ساختن و ايجاد تجهيزات در 
بنادر مهم است؛ اما معيار موفقيت نيست. بلکه بايد 
ديد چه کاري انجام ش��ده تا فعاليت فعاالن حوزه 
حمل ونقل دريايي توسعه پيدا کند تا هم به خود و 

هم جامعه نفع بيشتري برسانند.
وزير راه و شهرس��ازي در اي��ن زمينه به وضعيت 
اپراتوره��اي درياي��ي و بندري هم اش��اره کرد و 
گفت: اپراتوري به درد ما مي خورد که بتواند ميزان 
بازاريابي و ورود و پهلوگيري کشتي در بنادر ايران 
را افزاي��ش دهد؛ وگرنه يک اپراتور هر چند بتواند 
خدم��ات خوبي هم ارائه دهد، اما بازاريابي جهاني 

نکند فايده اي نخواهد داشت.
وي با طرح اين پرس��ش که »توسعه ترانزيت در 
کشور با بندر ساختن ممکن مي شود يا با بازاريابي 
توس��ط بخش خصوصي در سطح جهان؟«، ادامه 
داد: طبعا بازاريابي جهاني راهکار توسعه سهم ايران 
از بازار ترانزيت اس��ت. اما اين بازاريابي بايد توسط 
بخش خصوصي، اپراتورها و فورواردرها انجام شود 
و خود سازمان بنادر و دريانوردي نمي تواند اين کار 

را صورت دهد.
آخون��دي بار ديگر با تأکيد بر اينکه »سيس��تمي 
که مي گويد چقدر ساخت وساز داشته ايم، مناسب 

نيس��ت؛ بلکه بايد ديد چقدر تقاض��ا و بازار براي 
کشور ايجاد کرده اس��ت«، از نمايندگان مجلس 
هم خواس��ت تا در ارزيابي کارنامه سازمان بنادر و 
دريانوردي بيش از ساخت و توسعه بنادر، به ميزان 

جلب بازار توجه کنند. 
وي تأکيد کرد: وقتي تقاضا و ميزان ورود کشتي به 
بنادر کشور باال رود؛ ساخت و توسعه ظرفيت بنادر 
ه��م ناگزير خواهد بود و اين کار توس��ط دولت يا 

بخش خصوصي انجام خواهد گرفت.
وزير راه و شهرس��ازي در ادامه س��ه اولويت کاري 
محم��د س��عيدنژاد، مديرعامل س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، را پس از بح��ث اصلي )واگذاري امور 
به بخش خصوصي و آزادسازي فعاليت هاي بندري 
و دريايي( ش��امل توجه به توسعه در حوزه درياي 
عمان، اليروب��ي آبراه اروند و توس��عه حمل ونقل 

دريايي مسافر ذکر کرد.
وي توضيح داد: عليرغم اقدامات س��ازمان بنادر و 
دريانوردي در جهت توس��عه بندر شهيدبهشتي 
چابهار، روند توس��عه در درياي عمان در اين حد 
متوقف مانده و هنوز برنامه اي براي توس��عه سهم 
اي��ران از ب��ازار ترانزي��ت اين دريا و فعال ش��دن 
اپراتورها، فورواردشيپ ها و بخش خصوصي در اين 
منطقه وجود ندارد؛ در حاليکه مقام معظم رهبري 
ب��ر توجه به اين منطق��ه و ظرفيت هاي دريايي و 

ساحلي آن تأکيد ويژه داشته اند.

سعيدنژاد با شعار مقابله با رانت آمد
سکاندار سازمان بنادر و دريانوردي  در دولت يازدهم مشخص شد
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آخون��دي همچنين با بيان اينک��ه »در ديدار روز 
گذش��ته نمايندگان خوزس��تان با رييس جمهور، 
ايش��ان بر اليروب��ي اروند تأکيد کردن��د«، گفت: 
بخش مهمي از اقتصاد خوزستان متأثر از اليروبي 
اروند است. به همين دليل، هم شاهد هستيم که 
خرمشهر و آبادان گرچه بازسازي فيزيکي شده اند؛ 
اما بازس��ازي اقتصادي نش��ده اند که اي��ن امر، به 
اليروبي اروند و فعال شدن خطوط کشتيراني در 

آن بستگي دارد.
وي در مورد حمل ونقل دريايي مسافر نيز که صدر 
در گزارش خود از افزايش آن از چهار ميليون نفر-
مس��افر به 14 ميليون در دوران دولت هاي نهم و 
دهم خبر داده بود؛ گفت: هنوز اطاعات شهروندان 
از ظرفيت هاي س��فر دريايي بسيار محدود است 
که در اين زمينه، با فعال ش��دن بخش خصوصي 
و تبليغات گسترده در سطح رسانه هاي کشور، بايد 

تقاضاي جديد ايجاد کنيم.
وزي��ر راه و شهرس��ازي در ابتداي س��خنان خود 
نيز با اش��اره به حساسيت جايگاه سازمان بنادر و 
دريان��وردي و اهميت آن در حوزه هاي سياس��ي، 
اقتصادي و اجتماعي گفت: در بحث سياستگذاري 
اين سازمان، نبايد نگاه درون سازماني داشته باشيم؛ 

بلکه بايد نگاه جهاني داشت.
وي با بيان اينکه »در حال حاضر به دليل تحريم ها 
در حوزه دريايي با هزاران مشکل مواجه هستي«، 
درعين حال گفت: موقعيت اس��تراتژيک ايران از 
نظر ترانزيتي اين امکان را فراهم آورده که س��هم 
کشور ما از تجارت جهاني، بيش از سهم جمعيتي 

ما باشد.
وزي��ر راه و شهرس��ازي از س��عيدنژاد، مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردي، خواست تا به مسؤوليت 
جدي��د خود بعن��وان مديريت يک س��ازمان نگاه 
نکند؛ بلکه از موض��ع رهبري صنعت حمل ونقل 
دريايي ايران در جهان عمل کند و در اين جهت، 
مسؤوليت توسعه همه فعاالن و بخش هاي دريايي 
اعم از دانشگاهيان، شرکت هاي دريايي و بندري، 
خطوط کش��تيراني، صنايع دريايي و... را برعهده 

خود بداند.
وي در ادام��ه با بيان اينکه »دوگانگي و تقابل بين 
بخش خصوصي و سازمان بنادر بايد از بين برود«، 
افزود: مسؤوليت دولت در نظارت و کنترل فعاليت ها 
نبايد باعث دوگانگي شود و درعين حال، دولت و 

بخش خصوصي نبايد در جاي هم بنشينند.
آخون��دي با بيان اينکه »پ��س از دوره تغييرات 
س��ازماني در وزارت راه و شهرسازي فرصت آزاد 
بيشتري خواهم داش��ت«، اعام کرد: قصد دارم 
بيشتر وقت خود را براي ارتباط با جامعه و فعاالن 

دو حوزه ساختمان و حمل ونقل اختصاص دهم و 
ارتباط جدي با نهادهاي مردم نهاد، دانشگاه ها و 

بخش خصوصي برقرار خواهم کرد.
وي همچنين برقراري ارتباط صحيح، درس��ت و 
معنادار با مجلس را ضرورت ديگر کاري سازمان 
بنادر و دريانوردي خواند و از س��عيدنژاد خواست 
تا هرچه س��ريع تر برنامه ها و اس��تراتژي هاي اين 
س��ازمان را به صورت روشن تدوين و به مجلس 
)بويژه نمايندگان بنادر و شهرهاي ساحلي( ارائه 

ده��د. وزير راه و شهرس��ازي در پايان با قدرداني 
از تاش هاي مديرعامل س��ابق س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، اعام کرد که پيش��نهادهايي را براي 
به کارگي��ري صدر درون يا بيرون اين وزارتخانه به 

وي ارائه کرده است.
سـعيدنژاد: دسـت همـکاري خود را به سـمت 

بخش خصوصي دراز مي کنم 
مديرعامل جديد سازمان بنادر و دريانوردي گفت: 
تکيه گاه فعاليت ما در درجه اول کارکنان سازمان 

وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر تغيير مدل حاکم بر صنعت 
حمل و نقل دريايي و تغيير رفتار کنشگران اقتصادي فعال در 
دريا، س��هم ايران از اقتصاد جهاني را بسيار اندک عنوان کرد 
و گفت: دريا بايد بخشي از اقتصاد جهاني ايران باشد. عباس 
آخوندي 26 آذرماه در نشستي به مناسبت روز حمل و نقل در 
جمع فعاالن حمل و نقل دريايي و کنشگران اقتصادي تجارت 
دريايي به تبيين مفهوم خصوصي سازي پرداخت و گفت: براي 

اجراي خصوصي سازي واقعي بايد ابتدا رابطه دولت - بازار عوض شود. آخوندي با اعام اينکه »خصوصي 
سازي هرگز به معني واگذاري بنگاه ها نيست«، افزود: چنانچه بازنگري در نقش رابطه دولت- بازار صورت 

نگيرد؛ اصا خصوصي سازي صورت نگرفته است.
وي توضيح داد: قطعا خصوصي سازي به اين مفهوم است که دولت بايد فقط به وضع مقررات اکتفا کند. 

البته مقررات هم بايد در جهت کاهش هزينه هاي مبادله باشد.
آخوندي با اعام اينکه »کاهش هزينه مبادله، مأموريت اصلي دولت اس��ت«، گفت: مطابق تاريخچه 
دولت ايران، مداخله دولت در اقتصاد کشور برخواسته از عادات غلط و انتظارت عموم و حتي کنشگران 

اقتصادي از مداخله گسترده دولت در اقتصاد است که بايد اين مانع بزرگ بتدريج اصاح شود.
وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينکه »تمام بحث ما تغيير مدل اس��ت«،  تصريح کرد: تغيير مدل يک 
دستور اداري و يک تصميم از سوي وزير نيست. پارادايم اساسا تغيير رفتار از سوي دولتمردان، مردم و 

کنشگران اقتصادي است.
آخوندي با بيان اينکه »نقش و مأموريت دولت و بخش خصوصي بايد عوض شود«، گفت: دولت و بخش 

خصوصي بايد تعهد و مسئوليت را توامان داشته باشد.
وزير راه دولت يازدهم با تأکيد بر اينکه »متعهد به حقوق شهروندان، کنشگران اقتصادي و محدود کردن 
دولت به وضع مقررات و کاهش هزينه مبادله است«، گفت: اگر دولت تدبير و اميد در عوامل نتواند، يک 
نمونه اقتصاد موفق مبتني بر کنشگري کنشگران اقتصادي داشته باشد، حتما بازگشت دولت به مداخله 

در اقتصاد از حمايت اجتماعي برخوردار خواهد شد.
آخوندي با اعام اينکه »دست کمک و ياري به سوي بخش خصوصي دراز مي کند«، تأکيد کرد: همه 
بايد دست به دست هم داده و اقتصاد کشور را از رکود خارج و رونق و چرخه در اقتصادکشور را احيا 
کنيم. وي با تأکيد بر اينکه »نقش غالب دريا در کشور عمدتا محلي و حداکثر ملي است«، تصريح کرد: 

دريا بايد بخشي از اقتصاد جهاني ايران باشد.
آخوندي با طرح اين پرسش که »سهم ما از حمل و نقل جهاني به چه ميزان است؟«، گفت: با توجه به 
موقعيت قرارگيري ايران، سهم بسيار اندکي از تجارت جهاني را در اختيار داريم. وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينکه »بايد به فکر يکپارچه سازي بخش هاي مختلف حمل و نقل، نوسازي، مدرن سازي و تجهيز بنادر 
باشيم«، گفت: تاش کنيد همراه با توسعه و تجهيز بنادر، محيط هاي پيراموني بندر، محيط هاي سکونتي و 
کل شهر بندري نيز آباد و آبادان باشد. آخوندي در پايان يادآور شد: اول کار اقتصادي، داشتن يک سرمايه 

اجتماعي مناسب است؛ به گونه اي که تمام ساکنان بنادر از ارزش افزوده فعاليت ما برخوردار باشند.

 تأکيد آخوندي بر تغيير مدل حمل و نقل دريايي
 در نشستي با فعاالن بخش خصوصي به مناسبت روز حمل و نقل مطرح شد
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و س��پس همه فعاالن بخش خصوصي در حوزه 
درياست و دست ياري و همکاري به سمت همه 
آنها دراز مي کنم. محمد س��عيدنژاد در مراس��م 
معارفه خود بعنوان مديرعامل جديد سازمان بنادر 
و دريانوردي، ضمن قدرداني از اقدامات توسعه اي 
انجام شده توس��ط مهندس صدر، از حسن نيت 
وزير راه و شهرس��ازي در انتخ��اب مجدد جهت 
فعاليت در دستگاه دولتي تشکر کرد و گفت: بعد 
از دوران مس��ؤوليت هاي دولت��ي کارهاي زيادي 
براي گسترش و ارتقاي فعاليت بخش خصوصي 
در حمل و نقل ريلي سامان داده ام که فکر مي کنم 

مؤثر بوده است.
معاون وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: در تاشم 
با شناختي که از ماهيت و روش بخش خصوصي 
در کشور دارم، در بخش دريا نيز بتوانيم گام هاي 
اساس��ي برداريم. سعيدنژاد خاطرنشان کرد: همه 
برنامه هاي مورد تأکيد وزير محترم راه و شهرسازي 
در دس��تور کار ق��رار مي دهي��م. برنامه هايي که 
ضرورت ارتقاي کش��ور در همه ابعاد به آن وابسته 
است. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان 
اينکه »حمل و نقل محور توس��عه کشور است«، 
تصريح کرد: اگر حمل و نقل سريع، ارزان، مطمئن 
و ايمن نداش��ته باشيم، قطعا برنامه هاي اقتصادي 

کشور به نتيجه نخواهد رسيد.
س��عيدنژاد مهمترين س��رمايه س��ازمان بنادر و 
دريانوردي را کارکنان باتجربه، متخصص و داراي 
دان��ش عنوان کرد و گفت: در کنار آن، همراهي و 
همکاري دست اندرکاران بخش خصوصي کشور 

در بخش دريايي را جلب خواهيم کرد. 

مخالفت مديرعامل جديد با رانت  و انحصار در 
قراردادهاي بنادر

مديرعامل جديد سازمان بنادر و دريانوردي در اولين 
گفت وگوي خود با خبرنگاران به پرسش هاي خبرنگار 
ما درباره روند قراردادها و مناقصات اين سازمان و نوع 

تعامل با انجمن هاي تخصصي پاسخ داد.
محم��د س��عيدنژاد در پاس��خ به اين پرس��ش 
خبرن��گار م��ا که »آيا اي��ن س��ازمان با مجلس 
شوراي اسامي در مورد طرح تحقيق و تفحص 
از برخ��ي قراردادها و مناقصات س��ال هاي اخير 
همکاري خواهد داشت؟«، تأکيد کرد: ما بايد در 
کنار مجل��س و با مجلس کار کنيم. مجلس اگر 
حمايت و پشتيباني نکند؛ هيچ کدام از برنامه هاي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي محقق نخواهد شد. 
وي افزود: اولين اقدام من، تنظيم برنامه ها و ارائه 
آن به کميس��يون عمران مجلس خواهد بود و با 
حضور نمايندگان محترم، در مورد برنامه ها بحث 
خواهي��م کرد و حتما از نکات و ديدگاه هاي آنها 
اس��تفاده خواهيم کرد. سعيدنژاد در مورد امکان 
بازنگري ي��ا لغو قراردادها و مناقصات بحث انگيز 
درياي��ي و بن��دري که در دو س��ال اخير منعقد 
ش��ده اس��ت، گفت: آنچه که در چارچوب قانون 
انج��ام گرفته؛ همه بايد حماي��ت کنيم تا مورد 
اجرا قرار بگيرد و م��ا حتما کاري فراتر از قانون 
انجام نخواهي��م داد. وي تأکيد ک��رد: در آينده 
هم س��عي خواهيم کرد که هم��ه واگذاري ها و 
خصوصي س��ازي ها در يک فضاي کاما شفاف و 

رقابتي باشد. 
مديرعام��ل س��ازمان بنادر و دريان��وردي افزود: 

هرگونه رانت خواري و انحصارگرايي در قراردادها 
و مناقصات اين سازمان سم مهلکي براي بخش 
دريايي کشور خواهد بود. وي در پاسخ به پرسش 
ديگري مبني بر اينکه »يکي از محورهاي حکم 
شما آزادسازي و خصوصي س��ازي فعاليت ها در 
بنادر کش��ور اس��ت؛ اما ما در قراردادهاي اخير 
س��ازمان ش��اهد واگذاري عمده تري��ن کارها به 
شرکت هاي وابسته صندوق بازنشستگي سازمان 
بنادر بوده ايم. سياست شما در قبال اين شرکت ها 
چيس��ت؟«، اظهار داشت: براي من، تفاوتي بين 

شرکت ها وجود ندارد.
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي توضي��ح داد: 
قراردادهاي هر شرکتي چه در بخش خصوصي و 
چه شرکت هاي وابسته به کارکنان و بازنشستگان 
س��ازمان بنادر، حتما بايد بررس��ي شود. اگر آن 
ش��رکت در چارچوب قانون کش��ور عمل کرده 
باش��د؛ حتما هم ما و ه��م مجلس و قوه قضاييه 
از آن حماي��ت خواهيم کرد. وي يادآور ش��د: ما 
بعنوان يک سازمان دولتي بايد انگيزه هاي کافي 
براي سرمايه گذاري و فعاليت بخش خصوصي در 
حوزه هاي دريايي و بندري را فراهم و بسترسازي 
کني��م تا حضور بخش خصوصي گس��ترش يابد 
و در ي��ک فضاي کاما رقابت��ي بتوانند خدمات 

مناسب تر و بهتري را به مردم ارائه دهند.
س��عيدنژاد در م��ورد تعامل با نهاده��اي مدني و 
انجمن هاي تخصصي درياي��ي نيز گفت: حتما با 
همه اين نهادها و تشکل ها ارتباط سنگين و جدي 
برقرار خواهم کرد و اعتقاد دارم بدون کمک آنها، 

ما نمي توانيم کار خاصي صورت دهيم.

اپراتور دوم بندر شهيد رجايي آغاز به کار کرد
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي در نخس��تين س��فر کاري خود به استان 
هرمزگان پس از پذيرش مسؤوليت سکانداري اين سازمان، از بخش هاي مختلف 
بزرگترين بندر تجاري ايران بازديد کرد. محمد سعيدنژاد ضمن بازديد از اداره کل 
بنادرو دريانوردي اين استان که راهبري بيش از70 بندرکوچک و بزرگ را برعهده 
دارد، از نزديک در جريان آخرين اقدامات و دس��تاوردهاي مجتمع بندري شهيد 
رجايي قرارگرفت. در پي اين بازديد، معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر 
و دريانوردي 16 آذرماه  از آغاز به کار ترمينال دوم کانتينري اين بندر با پهلوگيري 

يک فروند کشتي به ظرفيت 2500TEU  کانتينر خبر داد.
 

تعيين اپراتور شهيد رجايي 6 ماه ديگر 
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه »فعا س��ه شرکت جديد به 
مدت شش ماه در بندر شهيد رجايي کار مي کنند تا عمليات جذب اپراتور انجام 
ش��ود«، گفت: اپراتور قبلي يک سال با سازمان بنادر قرارداد داشت و مي تواند در 
مزايده شرکت کند؛ اما در صورت برنده نشدن کارکنان اين شرکت با پيمانکار برنده 
کار مي کنند. محمد سعيد نژاد در نشست خبري که به مناسبت روز حمل و نقل 
در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد، اظهار داشت: سياست کلي سازمان بنادر و 

دريانوردي جلوگيري از بروز انحصار و رشد رقابتي شدن فعاليت ها در بنادر است.
وي درباره بندر شهيد رجايي و فعاليت اپراتورها در اين بندر، اظهار داشت: مدت 

زمان قرارداد هر پيمانکاري که خاتمه يابد، با شرکت بعدي قرارداد خواهيم بست.
سعيدنژاد افزود: فعا براي بندر شهيد رجايي بعنوان بندر کانتينري ايران سه شرکت 
جديد به مدت شش ماه فعاليت خواهند کرد تا در اين مدت کار عملياتي در اين 
بندر متوقف نباش��د. معاون وزير راه با بيان اينکه »پيمانکار قبلي در بندر شهيد 
رجايي قراردادي با اين سازمان ندارد«، گفت:  سه شرکت مذکور هيچ وابستگي به 
پيمانکار قبلي ندارند. وي همچنين درباره کارگران و کارمندان شرکت قبلي که در 
بندر شهيد رجايي فعال بود، توضيح داد: طبق سياست دولت و قوانين کار در همه 
واگذاري ها بايد نقل و انتقال کارگران شاغل در شرکت قبلي انجام شده و به پيمانکار 
جديد منتقل بشود.  در واقع تمام کارگران و کارکنان پيمانکار قبلي پس از جذب 
پيمانکار جديد در شرکت جديد فعال خواهند بود. معاون وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينکه »فاز دوم بندر ش��هيد رجايي اساسا براي بحث کانتينري بوده است«، 
گفت: اين فاز از جهت تجهيزات هنوز ناقص است و دنبال آن هستيم که با سرعت 
و اخذ مجوزهاي الزم هرچه سريعتر فاز دوم را تکميل کنيم. وي اضافه کرد: طبق 
اهداف قانون برنامه و هدف گذاري هاي ما تخليه و بارگيري کانتينر در اين بندر بايد 

به سه برابر ارتقاء يابد.
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رئيس جمهور گفت: هم اکنون در شرايطي هستيم 
که با اقدامات سياسي بين المللي صورت گرفته فضا 
براي تحوالت اقتصادي نس��بت به گذشته آماده تر 

شده است. 
دکتر حسن روحاني در جلسه مشترک با وزير نفت و 
پيمانکاران پارس جنوبي در محل فازهاي 17 و 18 
پارس جنوبي در عسلويه، اظهار داشت: دستاوردهاي 
بدست آمده در عسلويه حاکي از آن است که همه 
دست اندرکاران صنعت نفت آستين هاي خود را براي 
توسعه منطقه باال زده اند و آماده اند بار مسؤوليت را 
ب��ر دوش بگيرند. وي با بي��ان اينکه »صنايع گاز و 
پتروش��يمي براي توسعه کش��ور از اهميت زيادي 
برخوردار است«، گفت: هر ايراني غيرتمندي دوست 
دارد اين منطقه هر چه س��ريعتر متحول شده و به 
توسعه حداکثري برسد. روحاني ابراز اميدواري کرد: 
با اقدامات صورت گرفته و زمينه س��ازي الزم پيش 
بيني ش��ده تا چند سال آينده از شريک قطري در 
زمينه برداشت گاز ميدان پارس جنوبي جلو بيفتيم 

که اين موضوع سبب غرور ايرانيان خواهد شد. 
رئيس جمهور تأکيد کرد: دولت براي رسيدن به اين 
هدف با تمام توان و امکاناتش آماده کمک به صنعت 

نفت براي توسعه پارس جنوبي است. 

وي با اش��اره به اينکه »دولت با ايجاد تس��هيات 
مناسب و زمينه ساز براي حضور بخش غيردولتي 
مي تواند نقش چشمگيري در پارس جنوبي داشته 
باشد«، گفت: اميدوارم تا پيش از پايان سال بخشي 

از از فازهاي پارس جنوبي به بهره برداري برسد. 
روحاني افزود: در طول چهار سال آينده شاهد تحول 
بزرگي در پارس جنوبي خواهيم بود و دولت اميدوار 
است با اين کار دل مردم خوب ايران را را شاد کند. 
وي با اشاره به حضور بيژن زنگنه در صنعت نفت، 
ابراز اميدواري کرد: حضور ايشان در اين صنعت عامل 
حرکت رو به جلو و جهش در برنامه ها خواهد بود.  
در اين مراس��م علي اکبر شعبانپور و عباس شعري 
مقدم با ارائه گزارشي، برنامه هاي توسعه شرکت هاي 
نفت و گاز پارس و شرکت ملي صنايع پتروشيمي را 

براي رئيس جمهور تشريح کردند.

وزير نفت: هيچ بهانه اي را از پيمانکاران پارس 
جنوبي نمي پذيرم 

 وزي��ر نفت با تأکيد بر اهميت باالي بهره برداري از 
پروژه هاي پارس جنوبي گفت: هيچ بهانه اي از سوي 
پيمانکاران بابت عدم توسعه پروژه هاي ميدان گازي 

پارس جنوبي را نمي پذيرم.

بي��ژن نامدار زنگنه با بيان اينک��ه »هم اکنون روند 
پيشرفت توس��عه پنج فاز اولويت دار ميدان گازي 
پارس جنوبي نسبت به 100 روز گذشته قابل قبول 
اس��ت«، اظهار داش��ت: از نظر مديريتي اين پروژه 

درحال حرکت به جهت خوبي است.
وي با تأکيد بر اينکه »هم اکنون خيلي اميدوارم که 
بخش عمده فاز هاي 12 و 15 تا 18 پارس جنوبي 
تا پايان سال 93 به اتمام برسد«، گفت: در عمليات 
حفاري در بخشي از فازها عقب ماندگي وجود دارد، 
اما تاش مي کنيم بهره برداري از اين فازها را طبق 

برنامه کنوني به پايان برسانيم.
زنگنه تصريح کرد: با بهره برداري از پنج فاز اولويت 
نخست در پارس جنوبي در سال آينده، وزرات نفت 

تمرکز خود را روي فازهاي ديگر مي گذارد.
وزير نفت همچنين با اعام اينکه »تا پايان امسال 
توليد گاز از پارس جنوبي افزايش نخواهد يافت«، از 
راه اندازي دو رديف از پااليشگاه فاز 15 و 16 و توليد 

گاز از فاز 12 تا پايان سال خبر داد.
زنگنه با تأکيد بر در اولويت بودن بهره برداري از پنج 
فاز 12، 15 و 16 و 17 و 18 گفت: خوشبختانه هم 
اکنون هماهنگي خوبي ميان مجموعه کارفرمايي 
و پيمان��کاري اين طرح ها ايجاد ش��ده و در تاش 

براي حضور غيردولتي ها در پارس جنوبي زمينه سازي مي کنيم
رئيس جمهور در اولين سفر به عسلويه:
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هستيم فازها را در زمان بندي تجديدنظر شده به 
توليد برس��انيم. وزير نفت با اشاره به تاش وزارت 
نفت براي به توليد رس��اندن واحدهايي از پنج فاز 
در اولويت پارس جنوبي در زمستان امسال، گفت: 
بيشترين تأکيد ما روي بهره برداري از دو ترين فاز 
15 و 16 به ظرفيت 25 ميليون مترمکعب تا پايان 
امسال است. وي با تأکيد بر اينکه »به توليد رسيدن 
دو ترين فازهاي 15 و 16 به ظرفيت شيرين سازي 
گاز کش��ور مي افزايد«، گفت: با توجه به اينکه گاز 
ت��رش اين پروژه از محل فازه��اي 6، 7 و 8 تأمين 
مي شود، امسال هيچ گونه افزايش ظرفيت توليد گاز 

در کشور ايجاد نخواهد شد.
وي ادامه داد: همچنين اميدواريم تا پايان سال 92 
حدود 12 ميليون مترمکعب گاز ترش فاز 12، در 
ترين يک اين فاز شيرين س��ازي شود؛ ضمن آنکه 
چاه هاي يکي از س��کوهاي درياي��ي اين فاز بزرگ 
مرزي هم اکنون آماده بوده و پيش بيني مي شود راه 

اندازي آن با گاز ترش ارسالي از دريا انجام شود.
زنگنه تأکيد کرد: س��اخت ديگ��ر فازهاي در حال 
اجراي پارس جنوبي بر اس��اس برنامه ريزي انجام 

شده سال آينده با شتاب بيشتري ادامه مي يابد.
وزير نفت اش��اره به نخستين س��فر خود در مرداد 
امسال به پايتخت گازي کشور گفت: فاز 17 پارس 
جنوبي نسبت به سه ماه گذشته ساماندهي بهتري 
يافته و اين موضوع حکايت از تاش همکاران بخش 
پيمانکاري در س��ازمان گسترش و نوسازي وزارت 
صنايع و معادن )ايدرو( دارد؛ ضمن آنکه مشکات 
بخش هايي از اين فاز که از برنامه عقب بوده است 
در حال رفع شدن اس��ت. وي ابراز اميدواري کرد: 
براي زمستان امسال که سخت ترين زمستان تاريخ 
صنعت گاز کشور به لحاظ کمبود گاز است، مردم 
مشکلي براي تأمين س��وخت زمستاني نخواهند 

داشت.

بخش درياي فاز 12 سرعت بگيرد 
مديرعامل ش��رکت نف��ت و گاز 
پارس اظهار داشت: هم اکنون در 
 12 ف��از  درياي��ي  بخش ه��اي 
مي بايست سرعت کار بيشتر شود 
ت��ا اي��ن ف��از در موعد مق��رر به 
بهره برداري برس��د. علي اکبر شعبان پور در جلسه 
مشترک مجريان و پيمانکاران فاز 12 که با حضور 
وزير نفت برگزار ش��د، افزود: ش��رکت مهندسي و 
ساخت تأسيسات دريايي ايران تا شهريور ماه سال 
آينده که بخش دريايي فاز 12 به اتمام مي رس��د، 
باي��د بيش از 1200 نفر در اين بخش نيروي فعال 
داشته باشد تا بخش خشکي بتواند به دنبال بخش 

دري��ا راه اندازي ش��ود. وي ادامه داد: اين تعداد نيرو 
بايد تنها در پنج فاز اولويت دار نخست پارس جنوبي 
)12، 15و16و17و18( از شرکت تأسيسات دريايي 
فعال باشند. مديرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس 
افزود: شرکت تأسيسات دريايي براي ساير فازهاي 
پ��ارس جنوبي ني��ز بايد تيم هاي حم��ل، نصب و 
راه ان��دازي خود در بخش دريا را نيز افزايش دهد و 

آنها را بيش از پيش تقويت کند.
وي همچنين در جلس��ه مش��ترک وزي��ر نفت با 
پيمان��کاران فاز 17و 18 نيز با بيان اينکه »تاکنون 
دو جلس��ه براي رفع موانع موجود توس��عه اين فاز 
با پيمانکاران داش��ته ايم«، گفت: به نظر مي رس��د 
براي رفع ساير مشکات باقيمانده، بايستي جلسه 
ديگري قبل از فرارس��يدن زمستان داشته باشيم؛ 
در اين جلسات بايد راهکارهايي ديده شود تا زمان 
بهره برداري از بخش دريايي اين فاز، از سال 94 به 

قبل از زمستان سال 93 تغيير کند.
وي با بيان اينکه »تأخيرهاي صورت گرفته در اين 
پروژه و هزينه معطل ش��دن شناورها و تجهيزات 
پيمانکارها محاسبه خواهد شد«، گفت: در صورت 
تأييد هيأت مديره شرکت نفت و گاز پارس، هزينه 

اين معطلي ها به پيمانکاران پرداخت خواهد شد.
شعبانپور با اشاره به اينکه »ساخت سکوهاي اقماري 
فاز 17و 18 و نيز احداث 28 کيلومتر خط لوله بين 
س��کوهاي اصلي و اقماري اين فاز به صورت ترک 
تشريفات به شرکت صدرا واگذار شده است«، گفت: 
اين ش��رکت هم اکنون در اين بخش به 60 درصد 

پيشرفت فيزيکي رسيده است.
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: بر اساس 
آخرين بررسي هاي انجام شده، رديف اول پااليشگاه 
اين فاز اواخر خرداد سال آينده استارت آپ خواهد 
ش��د، بخش يوتيليتي پااليش��گاه فاز 17و 18 نيز 
شامل واحدهاي برق، بخار، نيتروژن و سيستم هاي 
کنترلي و ساير بخش ها به صورت يکپارچه در همان 

تاريخ به بهره برداري خواهند رسيد.
شعبان پور در جلسه مشترک وزير نفت با پيمانکاران 
فاز 15و 16 پارس جنوبي نيز گفت: هم اکنون رديف 
اول پااليش��گاه اي��ن فاز با ظرفيت ش��ش ميليون 
مترمکعب در روز به بهره برداري رس��يده و به زودي 
ب��ه 10 ميليون مترمکعب افزاي��ش خواهد يافت. 
همچني��ن رديف دوم اين فاز نيز در حال راه اندازي 
بوده و تاش مي شود براي زمستان امسال آن را به 

بهره برداري برسانيم.
وي افزود: 22 هزار نقطه جوشکاري، 250 هزار پکيج 
گاز مکانيکال و نصب تجهيزات جانبي تنها بخشي 
از کارهاي باقيمانده در رديف دوم اس��ت؛ اما تاش 
مي کنيم با افزايش نيروي انساني پيمانکاري، اين فاز 

پروژه را هرچه سريعتر راه اندازي کنيم.
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس از رسيدگي به 
کسري کاال و تجهيزات در فاز 15 خبر داد و گفت: 
در بخش حفاري اين فاز 4 حلقه چاه باقي مانده ودر 

فاز 16 نيز حفاري چاه ها به اتمام رسيده است.
وي اف��زود: براي تکميل چاه هاي فاز 15 هم اکنون 

يک دکل به سمت اين فاز در حال حرکت است.

90 ميليون دالر طلب داريم
مديرعامل ش��رکت مهندس��ي و 
ساخت تأسيسات دريايي ايران با 
تش��ريح آخري��ن وضعيت بخش 
درياي فاز 15 و 16 پارس جنوبي 
از طلب 80 تا 90 ميليون دالري 

اين شرکت خبر داد.
عل��ي طاهري در جلس��ه مش��ترک وزي��ر نفت با 
پيمان��کاران پ��ارس جنوبي درباره طلب ش��رکت 
مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران از شرکت 
نف��ت و گاز پارس، کارفرماي پ��روژه، گفت: بخش 
زيادي از اين مطالبات قطعي بوده و به تأييد هيأت 

مديره شرکت ملي نفت ايران رسيده است.
طاهري در ادامه با اشاره به بارگيري سکوي دوم فاز 
17 و 18 پارس جنوبي توضيح داد: هم اکنون سکوي 
A اين فاز در دريا نصب ش��ده و بر اس��اس برنامه 
ريزي هاي صورت گرفته با اتمام عمليات حفاري در 
اواخر دي ماه امسال کارهاي تکميلي چاه هاي اين 
سکو شروع و مرداد سال آينده گاز ترش به خط لوله 

درياي اين فاز تزريق مي شود.
وي با اشاره به بارگيري س��کوي دوم فاز 17 و 18 
پارس جنوبي در هفته آين��ده، تصريح کرد: مرداد 
ماه سال آيند اين س��کو آماده بهره برداري خواهد 
شد، ضمن آنکه خط لوله دوم درياي اين فاز نيز تا 

فروردين ماه سال 93 آماده تزريق گاز خواهد شد.
طاهري با اش��اره به حض��ور 4000 ني��رو در يارد 
خرمشهر تأسيسات دريايي تصريح کرد: هم اکنون 
تاش مي ش��ود اکث��ر کارهاي مربوط به س��اخت 
سکوهاي فاز 12 در اين يارد انجام شود تا نيازي به 

افزايش بيشتر نيروها در دريا نباشد.
مديرعامل ش��رکت مهندسي و ساخت تأسيسات 
دريايي با بيان اينکه »طي س��ال گذشته به داليل 
مختلف اين ش��رکت با يک س��وم ظرفيت واقعي 
خود در پارس جنوبي فعاليت کرده اس��ت«، افزود: 
مبلغ پروژه فاز 12 از 6 سال گذشته تاکنون به رغم 
نوسانات ارزي و افزايش قيمت تجهيزات تغيير نکرده، 
از اين رو طبيعي اس��ت که برخي زمان بندي ها در 

اين پروژه با تأخير هاي روبرو بوده شود.
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توافق براي توقف صيد خاويار در 2014
سازمان صنعت ماهيگيري روسيه اعام کرد که اين 
کش��ور و چهار کشور ديگر حوزه درياي خزر توافق 
کردند صيد ماهي خاويار را در سال 2014 متوقف 
کنند. الکس��اندر س��اوليف، رئيس سازمان صنعت 
ماهيگيري روس��يه، دراين باره گفت: کميس��يون 
مش��ترک روس��يه، جمهوري آذربايج��ان، ايران، 
قزاقستان و ترکمنستان براي اولين بار توافق کردند 
صيد تجاري ماهي خاويار را به طور موقت متوقف 
کنند. ب��ه گفته وي، توافق جمع��ي در اين زمينه 

حاصل شده است.

صدور مجوز اولين کشتي ايراني براي صيد 
فانوس ماهيان

مديرکل شيات اس��تان هرمزگان از صدور مجوز 
نخستين کشتي ايراني براي صيد فانوس ماهيان در 
آب هاي عميق درياي عمان و منطقه انحصاري حوزه 
دريا مکران خبر داد. قدرت ميرزاده افزود: کش��تي 
صيادي اطلس خرمش��هر توسط بخش خصوصي 
و با همکاري اداره ش��يات خري��داري و به منظور 
بهره برداري مطلوب تر از پتانسيل ويژه فانوس ماهيان 
در منطقه يادشده به کارگيري شد. وي با اشاره به 
اينکه »ش��ناور يادشده بيش از 42متر طول، 9متر 
عرض و 1900 اس��ب بخار قدرت دارد«، افزود: اين 
شناور با سه تونل انجماد داراي ظرفيت سردخانه اي 

و نگهداري بيش از 300 تن است.

کشتي هاي صيادي در هرمزگان گواهينامه 
اروپايي گرفتند

از ابتداي امس��ال تاکنون 13 کش��تي صيادي در 
هرم��زگان کد بهداش��تي بين المللي از س��ازمان 
دامپزش��کي دريافت کردند. مديرکل دامپزش��کي 
هرمزگان ب��ا اعام اين خبر گفت: کد بهداش��تي 
بين المللي EC مورد تاييد اتحاديه اروپا اس��ت و به 
کشتي هايي تعلق مي گيرد که شرايط بهداشتي مورد 

تاييد اين اتحاديه را داشته باشند.

برآورد ذخاير آبزيان تجاري خليج فارس 
معاون پژوهشي پژوهشکده اکولوژي خليج فارس 
و درياي عمان گفت: گشت تحقيقاتي برآورد 100 
گونه ذخاي��ر کف زي تجاري در آب هاي اس��تان 
هرمزگان آغاز شد. رضا دهقاني در جمع خبرنگاران 
افزود: ماهي سنگسر، شوريده، حلوا سفيد، حلوا سياه، 
کفشک، ميش ماهي، هامور، سرخو و شانک از جمله 

آبزيان تجاري هرمزگان هستند. 

 اخبار شيالت و آبزيان

رييس س��ازمان شيات ايران آمادگي اين سازمان 
را براي همکاري بيشتر با انجمن مهندسي دريايي 
ايران بويژه در چارچوب تشکيل کميته تخصصي 

شيات و آبزيان در انجمن اعام کرد.
 دکتر سيدحس��ن صالحي در جلسه اي با اعضاي 
هيأت مديره انجمن که در محل س��ازمان شيات 
اي��ران برگ��زار ش��د؛ با اب��راز خوش��نودي از روند 
فعاليت هاي انجمن گفت: پذيرش انجمن مهندسي 
دريايي اي��ران بعنوان نماينده جامع��ه دريايي در 
جلسات شورايعالي صنايع دريايي به خوبي جايگاه 
آن را نش��ان مي دهد. وي با بيان اينکه »در حوزه 
شيات نيز انجمن هاي تخصصي فعاليت دارند اما 
گستردگي انجمن مهندسي دريايي ايران را ندارند«، 
بر آمادگي سازمان ش��يات براي عضويت در اين 
انجمن و افزايش همکاري ها تأکيد کرد. معاون وزير 
جهادکش��اورزي با استقبال از فعاليت کميته هاي 
تخصصي در انجمن مهندسي دريايي ايران و اعام 
آمادگي س��ازمان شيات براي همکاري مستمر با 
کميته هاي مرتبط گفت: تشکيل کميته تخصصي 
شيات و آبزي پروري مي تواند ابعاد اين همکاري ها 
را توسعه دهد که سازمان شيات نيز براي راه اندازي 

و فعال شدن آن مساعدت الزم را خواهد داشت.
صالحي همچنين ب��ا تأييد ض��رورت ايجاد نظام 
مهندس��ي دريايي در کش��ور، درعين حال تحقق 
اين ام��ر را طوالني و زمان بر خواند و گفت: در اين 
راستا، جا دارد شورايعالي صنايع دريايي کارگروهي 
را مس��ؤول اين امر کند و مسؤوالن و کارشناسان 
دريايي نيز در نشست ها و برنامه هاي مختلف اين 
موضوع را پيگيري کنند. علي اصغر مجاهدي، معاون 
صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيات ايران، نيز 
در اين جلسه با قدرداني از روند فعاليت هاي انجمن 
مهندسي دريايي ايران درعين حال گفت: تاکنون 
صنعت دريايي کشور بيشتر به صورت سخت افزاري 
و در حوزه هايي مانند س��اخت کشتي و سکوهاي 
درياي��ي به جامعه و مس��ؤوالن معرفي ش��ده؛ در 
حاليکه جا دارد ب��ه ابعاد ديگر صنعت دريايي نيز 
توجه بيشتري شود که در اين زمينه، انجمن نقش 

مؤثري مي تواند ايفا کند.
وي در اين زمينه به تدوين سند ملي توسعه صنايع 
دريايي اش��اره کرد و گفت: س��ازمان شيات ايران 
نيز در تدوين اين س��ند با ديگر ارگان هاي دريايي 
مش��ارکت دارد و پيش بيني مي ش��ود ب��ا تدوين و 
تصويب اين سند از سوي شورايعالي انقاب فرهنگي، 
شاهد توجه بيشتر به حوزه هاي مختلف فعاليت هاي 

دريايي باشيم. حسينعلي عبدالحي، معاون توسعه 
آبزي پروري س��ازمان ش��يات ايران، نيز با اشاره به 
مسايل و مشکات صنعت آبزي پروري کشور بويژه 
در بخش پرورش ميگو بر عضويت اين س��ازمان در 
انجمن مهندس��ي دريايي ايران و تش��کيل کميته 
تخصصي شيات و آبزي پروري براي گردهم آمدن 

فعاالن، مديران و کارشناسان اين حوزه تأکيد کرد.
در ابتداي اين جلسه، اعضاي هيأت مديره انجمن 
مهندس��ي دريايي ايران با تبري��ک انتصاب دکتر 
صالحي به رياس��ت سازمان شيات ايران گزارشي 
از مهمترين فعاليت هاي اين انجمن را ارائه کردند 
و برخ��ي از زمينه ه��اي همکاري را برش��مردند. 
تشکيل کميته تخصصي ش��يات و آبزي پروري، 
همکاري ادارات کل شيات استان ها با کميته هاي 
استاني انجمن، استفاده بيشتر از بخش خصوصي 
براي بهره برداري از بنادر کوچک و موج شکن هاي 
صيادي، ارائه آمار و نيازس��نجي درباره شناورهاي 
صيادي براي س��ال هاي آين��ده، همکاري جهت 
اس��تفاده از ظرفيت هاي توسعه صنايع دريايي در 
بخش شيات و اعام آمادگي براي همکاري هاي 
اطاع رساني، رسانه اي و تخصصي از موضوعات مورد 
اشاره اعضاي هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي 

ايران در اين جلسه بود.

مشکل براي خريد و ساخت شناورهاي صيادي
از سوي ديگر، رييس سازمان شيات گفت: در حال 
حاضر براي ساخت و خريد شناورها مشکاتي وجود 
دارد که اميد است با شرايط به وجود آمده اين مساله 
تسهيل شود تا بتوانيم در اين صنعت بهتر حرکت 
کنيم. صالحي ادامه داد: البته صيادان سنتي کشور با 
آموزش هايي که ديده اند و حمايت هايي که مي شوند 
همواره بايد به سمت صيد مسؤوالنه حرکت کنند. 
وي همچني��ن اعام کرد: يکي ديگر از برنامه هاي 
سازمان شيات مديريت بنادر است؛ به گونه اي که 
تاش کنيم تا تخليه صيد در بنادر به نحو احسن 

ساماندهي شوند.

 کميته تخصصي شيالت و آبزيان تشکيل مي شود
در ديدار هيأت مديره انجمن با رئيس سازمان شيالت ايران مطرح شد
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دو دکل دريايي به ناوگان افزوده مي شود 
معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: شمار دکل هاي ناوگان اين شرکت 
تا پايان سال 1393 بايد به 80 دستگاه برسد؛ ضمن اينکه در بخش دريايي نيز افزوده 
شدن دو دستگاه تا پايان سال 94 پيش بيني شده است. محمدرضا تاکايدي افزود: 
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، هم اکنون بازسازي و ارتقاي توان فني ناوگان 
حفاري در دس��تور کار شرکت ملي حفاري ايران قرار دارد که انتظار مي رود تا سال 
آينده به وضعيت خوبي در اين زمينه دس��ت يابيم. وي از افزايش ناوگان عملياتي 
شرکت ملي حفاري ايران خبر داد و گفت: بر اساس برنامه، شمار ناوگان اين شرکت 
تا پايان سال 1393 بايد به 80 دستگاه برسد؛ ضمن اينکه در بخش دريايي نيز افزوده 
شدن 2 دستگاه تا پايان سال 1394، پيش بيني شده است. معاون مديرعامل شرکت 
ملي حفاري در پروژه هاي حفاري، افزود: در صورت تأمين منابع مالي، احتمال افزايش 
ناوگان حفاري تا 85 دستگاه نيز وجود دارد. تاکايدي درباره همکاري و تعامل سازنده 
با سازندگان داخلي نيز گفت: هم اکنون با بسياري از شرکت هاي داخلي در زمينه 
ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت حفاري مانند MWD، موتورهاي درون 
چاهي و تجهيزات الگين وارد مذاکره شده ايم که اميدواريم اين امر بتوانند پاسخگوي 

نياز اين صنعت مادر باشد.

 شرکت ملي حفاري
موج استعفاي مديران بخش کشتي سازي 

رييس کارخانه کشتي س��ازي جزيره صنعتي صدرا در بوش��هر در واکنش به تغيير 
سياست هاي اين شرکت بزرگ دريايي کشور از مسؤوليت خود استعفا داد. سلمان 
ضربي که از مديران توانمند صنعت کشتي سازي ايران محسوب مي شود و پروژه هاي 
مهمي چون س��اخت اولين کش��تي کانتينربر در مجتم��ع ايزوايکو و نفتکش هاي 
افراماکس در صدرا را مديريت کرده، از مسؤوليت خود کنار رفت. ضربي ماه گذشته از 
کارگران و مديران کشتي سازي صدرا در بوشهر خداحافظي و استعفاي خود را تقديم 
مسؤوالن صدرا کرد. همچنين، معاون کشتي سازي صدرا و تعدادي از کارشناسان و 

مديران اين بخش نيز طي دو ماه گذشته از مسؤوليت خود در صدرا استعفا داده اند.

صدرا

خروج نام 10 مدير از ليست تحريم هاي اروپا 
با حکم ديوان دادگستري اروپا، ده تن از مديران تحريمي کشتيراني جمهوري اسامي 
ايران از ليس��ت تحريم هاي اتحاديه اروپا خارج ش��دند. مدير دفتر حقوقي و دعاوي 
کشتيراني جمهوري اسامي ايران با اعام اين خبر گفت: با حکم ديوان دادگستري 
اروپا، محمد هادي پژند، غامحس��ين گلپرور، سيد عاالدين سادات رسول، منصور 
اسامي، حسن جليل زاده، احمد سرکندي، قاسم نبي پور، احمد تفضلي، عليرضا قزل 
اياق و محمد مقدمي فرد که از مديران کشتيراني جمهوري اسامي ايران هستند و 
در ليست تحريمي اتحاديه اروپا قرار داشتند از ليست تحريم هاي حوزه اتحاديه اروپا 

خارج شدند. 
پذيرش کشتيراني درياي خزر در فرابورس

مديرعامل کارگزاري سهم آشنا از پذيرش شرکت کشتيراني درياي خزر در بازار دوم 
فرابورس ايران خبر داد. شهريار شهميري با اعام اينکه »شرکت کشتيراني درياي 
خزر طبق جلسه هيئت  پذيرش در بازار دوم فرابورس پذيرش شده«، اظهار داشت: 
پذيرش اين شرکت، 27 آذرماه در سازمان بورس اوراق بهادار نهايي شد. وي ادامه داد: 

شرکت کارگزاري سهم آشنا مشاور پذيرش اين شرکت 54 ميليارد توماني است.

کشتيراني جمهوري اسالمي ايران

 اولين جزيره بتني شناور کشور به زودي افتتاح مي شود 
مديرعامل شرکت گروه مهندسي سروش انديشه پارسيان، توليدکننده اسکله  هاي 
بتني شناور، گفت: براي اولين بار جزيره بتني شناور کشور به زودي افتتاح مي شود. 
مهرداد گلشن طي نشست خبري در معرفي اسکله هاي شناور بتني بعنوان بخشي 
از صنايع دريايي توليد داخل، اظهار داشت: در گذشته اسکله هاي مسافري اغلب به 
صورت سنتي استفاده مي شد اما به تدريج اسکله هاي شناور بتني جايگزين اسکله هاي 
دريايي و بارنج هاي فوالدي مي شود. وي با بيان اينکه »از سال 85 اولين اسکله هاي 
بتني شناور 100 درصد توليد داخل در بنادر کشور نصب شد«، اظهار داشت: در اولين 
گام در بندر شهيد حقاني اين پروژه عملياتي شد و گروه پارسيان بعنوان عضوي از 

انجمن مهندسي دريايي ايران، اين پروژه را عملياتي کرد.

گروه مهندسي سروش انديشه پارسيان

سه سکوي دريايي خليج فارس در نوبت تعمير قرار گرفت 
نماينده برنامه ريزي  و هماهنگي تعميرات در مناطق عملياتي ش��رکت نفت فات 
قاره ايران از توس��عه و تقويت سازه ها در س��کوهاي هنگام، نصر و مبارک خبر داد. 
محمدحسين نامجو با اعام اين خبر، به تشريح روند توسعه و تقويت سازه ها پرداخت 
و گفت: بر اساس اعام واحد مهندسي، سازه هاي سکوهاي منطقه نصر براي قرار دادن 
کمپرسورهاي گازي و ترانسفورماتورهاي برق، نيازمند تقويت است که اين عمليات در 
برنامه کاري گروه تعميراتي شرکت نفت فات قاره ايران قرار دارد. وي با بيان اينکه 
»در سکوي هنگام، يک طبقه مياني ساخته شده و توسعه سازه در سه ضلع اين سکو 
صورت گرفته«، افزود: در اين طبقه قرار است با استقرار کانکس هايي، خوابگاه احداث 

و دستگاه آب سازي و مخازن آب در آن نصب شود. 

 شرکت نفت فالت قاره ايران

 پيشرفت ٩٥ درصدي سکوي فاز 1٦ پارس جنوبي 
 سکوي فاز 16 ميدان گازي پارس جنوبي با پيشرفت بيش از 95 درصدي در انتظار 
اتمام عمليات حفاري براي نصب در خليج فارس است. سکوي فاز 16 پارس جنوبي 
که ساخت آن از سال 85 آغاز شده هم اکنون به پيشرفت بيش از 95 درصدي رسيده 
و به گفته مسؤوالن شرکت سازنده آن )ايزوايکو( با نصب اين سکو در دريا، پيشرفت 
فيزيکي اين بخش از فاز 16 به بيش از 97 درصد خواهد رسيد. مسؤوالن ايزوايکو به 
شرکت ملي نفت و کارفرما اعام کرده اند که تاکنون برخي از کاالهاي مورد نياز براي 
نصب اين عرشه از سوي سازندگان داخلي و خارجي تحويل داده نشده؛ اما پيش بيني 
مي شود در صورت تزريق 5 ميليون يورو بابت خريد اين کاالها گره اين طرح باز شود. 

 مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران )ايزوايکو(

  آزمايش هاي جديد بر روي سکوي نيمه شناور اميرکبير 
 رئيس واحد پژوهش و فناوري ش��رکت نفت خزر از انجام آزمايش هاي مدل س��کوي 
حفاري نيمه شناور ايران امير کبير با هدف شناخت مشکات اين سکوي دريايي خبر داد. 
رامين خودآفرين در گفت وگويي اظهار داشت: اين آزمايش ها از لحاظ مکانيکي و با هدف 
لحاظ کردن موارد مش��خص شده در طراحي سکوي دوم حفاري ايران در درياي خزر 
انجام مي گيرد. وي توضيح داد: بررسي تثبيت موقعيت سکو در شش درجه آزادي آن در 
شرايط مختلف و تعيين مقادير و جهت ويژه حرکتي، انتخاب بهترين روش هاي مهار يا 
مورينگ سکو و تعيين بهترين چيدمان قرارگيري لنگرها در بستر از ديگر موضوعات اين 
آزمايش هاست. خودآفرين همچنين با اشاره به مطالعه نرم افزاري و بهينه سازي پايداري 
تخليه وتوازن و بار سکوي حفاري نيمه شناور امير کبير توضيح داد: مديريت برنامه ريزي 
بارگيري و تخليه مخازن به نحوي که توزيع بار، تنش برشي، ممان خمشي در امتداد 
طول پانتون ها در شرايط مختلف بارگيري قابل رؤيت توسط بهره بردار شود و نيز ارتقاء 
نرم افزار فعلي يا ايجاد الگوريتم مناسب و برنامه نويسي الزم با توجه به متغيرهاي اصلي 
هندس�ه مخازن، حجم مخازن، خصوصيات سيال مخزن، موقعيت قرارگيري مخازن، 
وزن و توزيع بار، کشش مورينگ و موقعيت هاي آن و نيز شرايط محيطي در اين بخش 
مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. وي همچنين از طراحي ربات زيرآبي با درجات آزادي 
معين به منظور عمليات مورد نظر حفاري خبر داد و گفت: الگوس��ازي و بومي سازي 
ربات زيرآبي در کشور براي اعماق تا 1000متر، ايجاد فن آوري جديد ، صدور فن آوري، 
صرفه جويي هزينه هاي اجاره ROV و فعال سازي ظرفيت هاي موجود کشور و عملياتي 

ساختن آنها در عرصه فن آوري آب هاي عميق از اهداف اين امر بوده است.

 نفت خزر
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