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شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی

فن آوران

28 تیرماه ش��رکت صنعت دریایی فن آوران سیراف میزبان سمیناری بود 
با عنوان »بررس��ی چالش های سیستم الکتریکال در کشتی سازی داخلی«. 
 برگزاری این س��مینار در چارچوب سیاس��ت های کالن ش��رکت در زمینه 
فرهنگ سازی در جهت ارتقاء و توسعه صنعت دریایی در کشور بود. پیش از 
این هم حدود چهار سال پیش، سمیناری با موضوع ایمنی شناورهای چوبی از 
سوی شرکت برگزار شده بود. برگزاری چنین سمینارهایی از سوی یک شرکت 

خصوصی، البته کاری کم نظیر در سطح کشور ماست. 
با این حال، علیرغم منابع محدود سمینار و اولویت پروژه ها و امور عادی و 
صنعتی مجموعه، شرکت برگزاری چنین برنامه هایی را نیز در دستور کار دارد. 
هدفگذاری س��یراف از برگزاری چنین سمینارهایی، آن است که با باال بردن 

سطح فرهنگی و دانش مشتریان و استانداردهای خرید آنها، سیراف می تواند 
بعنوان یک شرکت کیفی تجهیزات دریایی و واجد استانداردهای بین المللی، 

مشتریان را جذب خود کند. 
بدیهی است، پایبندی به استانداردهای خرید که از پارامترهای روز دنیاست، 
یک شبه به دست نمی آید و این حق مسلم مشتریان است که تجهیزات خود 
را از شرکت هایی تأمین کنند که این توان را دارند. سیراف با مجموعه اقدامات 
 فرهنگی و اطالع رس��انی، در کنار توس��عه فعالیت های اقتصادی و صنعتی، 
می کوشد تا زمینه توجه فعاالن دریایی را به مواردی جلب کند که توجه به 
آن، منافع و ارتقای همه آنان را دربردارد که تببین و ارتقای اس��تانداردهای 

خرید، از جمله اصلی ترین آنهاست. سمینار اخیر، گامی بود در این مسیر.

وقتی بخش خصوصی فرهنگ سازی می کند
سیراف اولین سمینار بررسی چالش های سیستم الکتریکال شناورها  را  برگزارکرد
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برگزاري اولين س�مينار تخصصي »چالش هاي سيس�تم الكتريكال در 
كشتي س�ازي هاي داخلي« صرفا فرصت و بهانه اي براي طرح چالش ها و 
مشكالت موجود نبود. بلكه هدف اصلي، گردهم آمدن كارشناسان و فعاالن 
حوزه هاي مختلف صنعت كشتي سازي و طرح نظرات آنها براي دستيابي 
به راهكارهايي اجرايي و مشترك بود. مهمترين اين راهكارها در قطعنامه 
پاياني س�مينار عنوان شد و بعنوان جمع بندي، در سطح جامعه دريايي و 
رسانه هاي مرتبط منتشر شد. اما در اين ميان، مي توان دقيق تر به مباحث 
مطرح شده در سمينار نگريست و راهكارهاي مشخص تر اجرايي را نيز نه 
تنها در بخش سيستم الكتريكال، بلكه به طور كلي، مباحث مربوط به تأمين 

و ساخت تجهيزات مختلف شناورها پيشنهاد كرد.
براي تببين بهتر بحث مي توان به محورهاي سخنراني مديرعامل محترم 
صنايع دريايي ش�هيد موسوي خرمشهر اش�اره كرد. مهندس بحيرايي 
در س�خنراني خ�ود در اين س�مينار، به چندين مورد بعنوان مش�كالت 
كشتي س�ازي ها در فرآيند توليد شناورها خصوصا در بخش الكتريكال، 
اشاره كرد كه از ميان آنها، »مناسب نبودن بسته هاي اجرايي سيستم هاي 
الكتريكال«، »خالء تأمين كنندگان و توليدكنندگان استاندارد در كشور«، 
»نبود پيمانكاران اس�تاندارد و باكيفيت« و »مش�كالت مربوط به نيروي 
متخصص« قابل توجه مي نمود. طبعا براي رفع اين مشكالت، راهكارهاي 
مختلفي را مي توان پيش�نهاد كرد. اما به نظر مي رسد حضور شركت هاي 
تخصصي با تجربه عملياتي در تأمين تجهيزات و طراحي سيس�تم هاي 
توليد ش�ناور در س�اختار شناورسازي ها مي تواند بس�ياري از مشكالت 
موجود در كشتي سازي ها را حل كند. در واقع، حضور اين شركت ها در بدنه 
شناورسازي ها عالوه بر تسريع در روند توليد و نيز تقويت بدنه تخصصي 

كشتي سازي ها، مي تواند هزينه استفاده از نيروهاي متخصص را كاهش دهد 
و از اين طريق، بخشي از مسايل و مشكالت ناشي از تأمين مالي پروژ ه هاي 
س�اخت كشتي را نيز، رفع كند. به عبارت دقيق تر، »كنترل بهتر فرآيند 
تأمين و تجهيز«، »پايين آوردن زمان بندي توليد« و »افزايش پتانس�يل 
تخصصي« سه دستاورد اصلي حضور شركت هاي تخصصي ساخت و تأمين 
تجهيزات دريايي در بدنه كشتي سازي ها خواهد بود كه در مجموع، كاهش 

هزينه و زمان توليد را در پي خواهد داشت.
در اي�ن ميان، ش�ايد گفته ش�ود چنين حض�وري مي تواند ب�ه انحصار 
فعاليت هاي تأمين و س�اخت تجهيزات دريايي توسط چند شركت خاص 
منجر شود. در پاسخ به چنين ايرادي نيز بايد پذيرفت كه در ايران، صاحب 
صنعت دريايي چندان قوي و گسترده اي نيستيم و به همين دليل هم، تعداد 
متخصصين اين صنعت زياد نيست. بنابراين، مجموعه هاي متخصص در چند 
شركت خاص جمع شده اند و عمال به جز آنها، گزينه اي استاندارد و توانمند 
براي مراجعه پيش روي كارفرمايان و مجموعه هاي كشتي سازي وجود ندارد. 
بنابراين، نبايد از حضور شركت هاي خاص در ساختار شناورسازي ها ترسيد. 
چرا كه شركت هايي كه بتوانند بسته هاي تخصصي را به كشتي سازي ها ارائه 

كنند، مي توانند راهگشاي مشكالت آنها باشد.
البته براي اجرايي ش�دن اي�ن راهكار، ضروري اس�ت قوانين و مقررات 
انتخاب پيمانكاران و تأمين كنندگان و با هدف رفع مش�كالت ناش�ي از 
مناقصات، بازنگري شود تا كشتي سازي هاي داخلي همانند روندي كه در 
كشتي سازي هاي معتبر و باسابقه جهاني نظير دامن و... وجود دارد، بتوانند 
در سريع ترين شكل و با حداقل هزينه از كليه ظرفيت هاي صنعت دريايي 

كشور برخوردار شوند. 

راهكاري براي تقویت بدنه تخصصي کشتي سازي ها
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به ميزبانی شرکت فن آوران سيراف برگزار شد

اولین سمینار سیستم الکتریکال شناورها 

 توانمندی صنایع دریایی 
نیازمند آموزش

اولین سخنران سمینار، مهندس رستگار، از 
کارشناسان شرکت پذیرش نوین )که بعنوان 
مش��اور س��ازمان بنادر و دریانوردی در حوزه 
س��اخت ش��ناورها عمل می کند(، بود. وی 
طی س��خنانی در این س��مینار گفت:  ریشه 
برخی از مشکالت موجود در صنعت دریایی، 
سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات جاری 
کشور اس��ت که در صورت بازنگری و اصالح 
آنها مس��یر حرکت صنعت بس��یار هموارتر 
می شود؛ ولی برای حرکت مناسب در مسیر، 
هم��واره افزایش توان فن��ی صنعت ضروری 

است.
وی افزود: در صورت وجود توانمندی، حرکت 
در مسیر ناهموار اگرچه کند خواهد بود، ولی 
امکان پذیر است؛ ولی  بدون وجود توانمندی، 
هر قدر هم که مسیر هموار شود، حرکت مؤثر 

به وجود نخواهد آمد. لذا توانمندسازی پیش 
نیاز اصلی توسعه  صنایع دریایی است.

وی ب��ه م��واردی چون خرید تجهی��زات از 
مراکز غیراستاندارد، عدم رعایت استانداردها 
در بخ��ش طراحی و مهندس��ی و اش��کاالت 
مختلف در حوزه نص��ب کابل ها و تجهیزات 
برق ش��ناورها در برخی صنایع داخلی اشاره 
کرد و گفت: آموزش مناسب نیروها و ارتقای 
استانداردها در بخش الکتریکال ضروری است.

نقص زنجیره ساخت کشتی 
در کشور

مع��اون  س��مینار،  س��خنران  دومی��ن 
هماهنگ کننده س��ازمان صنایع دریایی بود 
که در سخنرانی مبس��وط خود، ضمن اشاره 
ب��ه تفاوت های موجود میان صنایع کش��تی 
سازی ایرانی با کشورهای صاحب این صنعت 
در س��طح جهانی، بر ضرورت تکمیل زنجیره 

تولید کش��تی در کشور تأکید کرد. مهندس 
امیر بابایی که ریاس��ت کمیته کشتی سازی 
انجمن مهندسی دریایی ایران را نیز برعهده 
دارد، س��خنانش را ب��ا انتق��اد از این موضوع 
آغاز کرد که »در نشست ها و جلسات جامعه 
دریای��ی، همواره ش��اهد اتهام زنی طرفین به 
هم هس��تیم«، گفت: به جای این کار، باید به 
پرس��ش های اصلی پاسخ دهیم. باید ببینیم 
چه داریم؟ آیا سیاس��ت های صنعت دریایی 
تدوی��ن ش��ده و آی��ا سیاس��ت های موجود، 
متناس��ب با نیاز کشور هس��ت یا خیر؟ این 
فعال دریایی کشور با بیان اینکه »کشورهایی 
چون انگلس��تان در مقطعی ب��ه این نتیجه 
رس��یدند ک��ه کال صنعت کشتی س��ازی را 
تعطیل کنند«، تصریح کرد: ما حتی به چنین 
موضوعی هم، فکر نکرده ایم و صرفا به کارهای 
پراکنده در بخش ه��ای دولتی و خصوصی و 
 پیش��رفت کند پروژه ها دل خ��وش کرده ایم.

اولين س�مينار »بررسی چالش های سيستم الكتريكال در كشتی سازی داخلی« 28 تيرماه به ميزبانی شركت 
صنعت دريايی فن آوران س�يراف و همكاری س�ازمان بنادر و دريانوردی، مؤسسات رده بندی ايرانيان و آسيا و 
نمايندگی KR در ايران در هتل مرواريد تهران برگزار ش�د. در اين س�مينار، تالش ش�د ديدگاههای بخش های 
مختلف دريايی كش�ور در مورد موضوع بيان و راهكارهای حل مشكالت موجود، بررسی شود. در صفحات آتی، 

گزارشی از اين سمينار را به همراه قطعنامه پايانی می خوانيد:
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ویژه سمينار

بابایی با اشاره به تکمیل نبودن زنجیره تولید 
در صنعت کشتی س��ازی ایران اف��زود: در 
بخش های مختلف، کارهای متفاوتی انجام 
ش��ده؛ اما هیچ ی��ک از مراحل تولید هنوز 

کامل نیست.
وی با بیان اینکه »عمده س��رمایه گذاری و 
توج��ه در صنایع دریایی کش��ور معطوف به 
ایجاد زیرس��اخت ها بوده است«، توضیح داد: 
بعنوان نمونه، در صدرا پس از ساخت تعدادی 
شناور متوسط در دو دهه پیش، سرمایه گذاری 
عظیمی صورت گرفت که ایجاد جزیره صنعتی 
و یاردهای صنایع فراساحل از جمله آنها بود. 
در ایزوایکو نیز سرمایه گذاری زیادی در حوزه 
زیرساخت شده، اما هنوز حاصلی در بر نداشته 
است. معاون هماهنگ کننده سازمان صنایع 
دریایی اف��زود: این حجم از س��رمایه گذاری 
در حوزه زیرس��اخت، در حالی انجام شد که 
زنجیره ساخت کشتی مورد توجه قرار نگرفت 
و بویژه توجه نشد که مهمترین بخش ساخت 
کش��تی، حوزه طراحی و مهندسی است. وی 
از خری��د و تأمین تجهیزات، کنترل کیفیت، 
نظارت و بازرسی و مدیریت اجرا بعنوان دیگر 
بخش های زنجیره تولی��د نام برد و گفت: در 
ح��وزه مدیریت اجرا همچنان س��نتی عمل 
می شود؛ در حالیکه صنعت کشتی سازی دنیا 
از سطح پیش آماده سازی )CKD( تجهیزات 
گذشته و در حال حاضر، به پیش آماده سازی 
کارخانج��ات  در  و  آورده  روی  سیس��تم ها 
کشتی سازی، صرفا سیستم های آماده نصب 
و مونتاژ می ش��وند. بابایی همچنین گفت: ما 
اطالعات پیمانکاران متخصص صنعت دریایی 
را جمع آوری و آنها را رتبه بندی نکرده ایم؛ در 
نتیجه، کشتی سازان به شکل سلیقه ای با هر 

پیمانکار و سازنده ای کار می کنند.
ریی��س کمیت��ه کشتی س��ازی انجمن 
مهندس��ی دریایی ای��ران بی توجهی به 
نی��روی کار متخص��ص و مدرك گرایی 
را دیگر مش��کل صنعت کشتی سازی 
و گف��ت: در حالیک��ه در  دانس��ت 
کارخانجات س��اخت کشتی دنیا در 
ازای هر مهندس، 5 تا 6 تکنس��ین 

وجود دارد؛ در صنایع ایران، تعداد مهندسین 
از تکنسین ها بیش��تر است که عامل آن هم، 
مدرك گرای��ی و فاصله حقوق مهندس��ین با 

تکنسین هاست.
وی با بیان اینکه »حوزه هایی چون برشکاری، 
نصب، اجرای بدنه و... در صنایع کشتی سازی 
توس��ط تکنس��ین ها اجرا می ش��ود«، افزود: 
کشتی س��ازی های دنیا این مس��أله را درك 
کرده اند و ب��ا پرداخت حقوق و مزایای باال به 

تکنسین ها، آنها را روی چشم می گذارند.
بابای��ی ب��ا اش��اره ب��ه افزایش رش��ته های 
کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مهندسی 
دریا در دانش��گاه های کش��ور تصری��ح کرد: 
فارغ التحصیالن این س��طح، حاضر نیس��تند 
لب��اس کار بپوش��ند و در گرمای بوش��هر و 
بندرعباس به کارگاه های ساخت کشتی بروند.

ریی��س کمیت��ه کشتی س��ازی انجم��ن 
مهندس��ی دریایی ایران با اشاره به فعالیت 
س��وپرمارکت های دریایی در کش��ورهای 
اروپای��ی ب��رای تأمین و ف��روش تجهیزات 
س��اخت کش��تی، گفت: در ایران به دلیل 
کمبود س��فارش س��اخت کش��تی، ایجاد 
چنین مرکزی برای س��ازندگان تجهیزات 
توجیه اقتصادی ندارد و کشتی سازی ها هم 
مجبورند اغلب تجهیزات را با صرف وقت و 

هزینه فراوان از خارج، وارد کنند. 
بابایی تقویت مؤسس��ات رده بندی داخلی را 
راهکاری برای تقویت س��ازندگان تجهیزات 
دریایی دانست و گفت: بدون این امر، احتمال 

موفقیت سازندگان کم است.
وی با قدردانی از عملکرد شرکت فن آوران 
سیراف )میزبان س��مینار( بعنوان شرکتی 
توانمن��د در تولی��د تجهیزات اس��تاندارد 
الکتریکال شناورها درعین حال پرسید: چند 
تولیدکننده در کش��ور با ش��رایط موجود، 
حاضر هس��تند مانند س��یراف وارد شوند و 

کاالی استاندارد تولید کنند؟
مع��اون هماهن��گ کننده س��ازمان صنایع 
دریایی افزود: در ایران، تجارت بسیار راحت تر 
از تولید است و حاشیه سود مناسب تری نیز، 
دارد. وقت��ی وارد کردن یک کاال به داخل 40 

درصد ارزان تر از تولید آن تمام می ش��ود؛ چرا 
کس��ی باید تولید کند و بعد، با انواع اتهامات 
هم مواجه ش��ود و در طول م��اه هم به جای 
بهبود سیستم، در فکر پرداخت حقوق آخر ماه 
پرسنل باش��د؟ بابایی بر این اساس بر نقش 
مه��م حمایتی وزارت صنایع و ش��ورایعالی 
صنایع دریایی تأکید کرد و گفت: شورایعالی 
صنایع دریایی خود را در س��یکلی طوالنی 
درگیر کرده و به جای رفع مشکالت اصلی 
صنعت، مواردی چون تدوین اسناد راهبردی 

را در دستور کار قرار داده است.
مهندس امیر بابایی امروز طی س��خنانی در 
اولین سمینار »چالش های سیستم الکتریکال 
در صنعت کشتی سازی داخلی« افزود: پراکنده 
ب��ودن بخش های مختلف صنع��ت دریایی و 
فعالیت جزیره ای آنها، از مشکالت جدی این 
صنعت اس��ت که انتظار می رفت با تش��کیل 

شورایعالی صنایع دریایی، مرتفع شود.
وی با بیان اینکه »تا وقتی چالش های اصلی 
صنعت دریایی حل نش��ود، حرکت منفرد 
نیروها و ش��رکت ها حاصل��ی در بر نخواهد 
داش��ت«، تصریح کرد: برای رفع مشکالت 
سازندگان، همه گروه های ذینفع باید گردهم 
آیند و محل این امر هم، شورایعالی صنایع 

دریایی است.

اظهارات نمایندگان 
مؤسسات رده بندی

نمایندگان مؤسس��ات رده بندی نیز در این 
سمینار، پارامترها و روند عملکرد خود در تأیید 
و صدور گواهینامه تجهیزات ساخت کشتی 

بویژه در بخش الکتریکال را تشریح کردند.
 بهمن فرهنگ دوس��ت، نماینده مؤسس��ه 
رده بندی ایرانیان، با اشاره به اهمیت سیستم 
الکتریکال در تأمین ایمنی کشتی ها گفت: یکی 
از چالش های سازندگان، وجود استانداردهای 

متفاوت بین المللی در این بخش است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه »ص��دور گواهینامه و 
بازرس��ی س��ازندگان تجهیزات به صورت 
ادواری از سوی مؤسس��ات رده بندی انجام 
می شود«، تأکید کرد: سازندگان تجهیزات 
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به صرف داش��تن گواهینامه های رده بندی 
نمی توانند پاسخگوی نیازهای سازندگان و 
مالکان شناورها باشند و مسؤولیت اصلی در 
این زمینه، به مسؤولیت اخالقی سازندگان 
و تأمین کنن��دگان تجهیزات و توجه آنها به 

فرآیند بهبود محصول، بازمی گردد.
ملک رض��ا ملک پ��ور، مدیرعامل مؤسس��ه 
رده بندی آسیا، نیز در سخنانی سازمان بنادر 
و دریانوردی و اتحادیه مالکان کشتی را بعنوان 
نهادهایی که در جهت تقویت صنعت دریایی 
در کش��ور نقش دارند، نام برد و گفت: مالکان 
کشتی باید به جای خرید از خارج، به سفارش 
س��اخت تجهیزات دریایی و شناورهای مورد 

نیاز خود در داخل تشویق شوند.
وی اف��زود: مؤسس��ات رده بن��دی نی��ز با 
شناس��ایی س��ازندگان و تأمین کنن��دگان 
استاندارد، می توانند در این زمینه به مالکان 

کشتی کمک کنند.
وی همچنین خواس��تار حمایت و تشویق 
کشتی سازانی ش��د که در چارچوب ارتقای 
س��طح ایمنی و کیفیت محص��والت خود، 
بخ��ش مدرن��ی را ب��رای اجرای سیس��تم 

الکتریکال خود در نظر می گیرند.
قدیم��ی، از بازرس��ان مؤسس��ه رده بندی 
KR در ای��ران، نی��ز ب��ا اش��اره ب��ه دوره 
آموزشی اخیر خود در کره جنوبی گفت: در 
کشتی سازی های این کشور، جایگاه سیستم 

کنترل کیفیت بسیار مهم است.
وی ب��ا بی��ان اینکه »صنایع کشتی س��ازی 
ای��ران عم��ده توجه خ��ود را معطوف بخش 
س��ازه کرده اند و از حوزه های چون الکتریکال 
غاف��ل مانده اند«، گفت: نقش س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی در ای��ن بخش اهمی��ت دارد 
و مؤسس��ات رده بندی فعال در کش��ور، چه 
داخلی و چه خارجی، باید افراد قوی در حوزه 

الکتریکال را به کار بگیرند.

برخوردهای ظاهرا مصلحتی
 از سوی مؤسسات رده بندی

مدیرعامل ش��رکت صنعت دریایی فن آوران 
س��یراف نی��ز در ای��ن س��مینار ب��ه برخی 

مشکالت موجود در صنایع دریایی در مقابل 
تولیدکنندگان اس��تاندارد تجهیزات دریایی 
اش��اره کرد و گفت: متأس��فانه در بس��یاری 
از موارد مؤسس��ات رده بن��دی در چارچوب 
تعاریف »مصلحت« اقدام به تأیید محصوالت 
کارگاه های غیراستاندارد می کنند که جا دارد 
یکنواخت��ی برخورد مؤسس��ات در فرآیندها 

خصوصاً تأیید تجهیزات مدنظر قرار گیرد.
حسن ابراهیم پور ضیایی افزود: کشتی سازها 
نیز متأس��فانه به علت گرای��ش احتمالی به 
س��مت کاهش هزینه و در بس��یاری موارد، 
برخ��ی اطالعات خرید نامناس��ب؛ تجهیزات 
خ��ود را از بنگاه های تولیدی غیراس��تاندارد 
تأمی��ن می کنند. وی ب��ا بی��ان اینکه »در 
صنع��ت دریایی ن��گاه ملی نداری��م و همه 
چیز بین المللی اس��ت«، درعین حال گفت: 
سازندگان تنها با تولید تجهیزات استاندارد، 
می توانند از مشتریان انتظار داشته باشند که 
در رقابت با محصوالت مش��ابه خارجی، از 

تولیدات داخل استفاده کنند. 

توسعه کشتی سازی بدون 
صندوق حمایتی ممکن نیست 

مدیرعامل صنایع دریایی ش��هید موس��وی 
گفت: م��ا هنوز صنعت دریایی را در کش��ور 
جدی نگرفته ایم و به همین دلیل، با مشکالت 
ج��دی در حوزه تأمین منابع مالی و اعتباری 

پروژه ها مواجه هستیم.
مهندس محس��ن بحیرایی که در س��مینار 
»بررسی چالش های سیس��تم الکتریکال در 
شناورهای ساخت داخل« سخن می گفت، با 
اشاره به تجربه ساخت کشتی در طرح وجوه 
اداره ش��ده افزود: متأسفانه در این طرح، هیچ 
یک از بانک ها به تعهدات خود پایبند نماندند 
و از طرف��ی، متقاضیان هم که متعهد بخش 
ریالی پروژه ها بودند نتوانس��تند منابع الزم را 
تأمین کنند که در نتیجه آن، بار س��نگینی 
هم بر دوش صنایع کشتی سازی و نیز فعاالن 

کشتیرانی کشور گذاشته شد.
وی با بیان اینکه »بانک بعنوان مؤسس��ه ای 
تجاری نمی توان��د حامی خوبی برای صنعت 

دیربازده و کم س��ود کشتی س��ازی 
باشد«، تأکید کرد: دولت با راه اندازی 

صن��دوق حمایت از صنای��ع دریایی و 
اختصاص تسهیالت از این منبع، باید به 

کشتی سازی ها کمک کند.
ب��دون راه ان��دازی  اف��زود:  بحیرای��ی 

صندوق ه��ای حمایتی، توس��عه صنعت 
کشتی س��ازی ممکن نیس��ت. مدیرعامل 
صنایع دریایی ش��هید موس��وی در ادامه با 
بیان اینکه »دریافت گواهینامه های رده بندی 
صنعت کشتی س��ازی داخل��ی را به رعایت 
حداقل های کیفی عادت داده است«، گفت: 
دریافت گواهینامه، به معنی قبولی و نمره 
10 اس��ت و معلوم است کسی که به دنبال 

10 باشد؛ 5 و 6 هم نمی گیرد.
وی بر این اس��اس تأکید کرد: باید س��طح 
توقع از تولیدات س��اخت کشتی و تجهیزات 
دریایی در داخل را باال ببریم. بحیرایی در این 
زمینه پیشنهاد کرد که سازندگان تجهیزات 
دریایی، با تشکیل اتحادیه ای الزامات فعالیت 
در حوزه های ساخت، نصب و پیمانکاری این 

صنعت را مشخص کنند.

مؤسسات رده بندی 
صنایع را با بخش دریا آشنا کنند

مهندس رضا عبدالمجید، مدیر پروژه ساخت 
نفتکش ه��ای 113 هزارتن��ی افراماکس در 
ش��رکت صدرا، نی��ز در جریان س��مینار به 
تجربیات ناشی از فعالیت این پروژه اشاره کرد 
و گفت: ما در جریان این پروژه تالش کردیم تا 
حد ممکن، شرکت های داخلی را درگیر کنیم 
و در این جهت، رایزنی و مذاکرات گسترده ای 
را با شرکت های مختلفی که فکر می کردیم 
با کسب استانداردهای دریایی می توانند در 

پروژه فعال شوند، انجام دادیم. 
وی با بی��ان اینکه »در پ��روژه افراماکس 
دیدیم که صنایع مختلف کش��ور آشنایی 
الزم را با اس��تانداردهای دریای��ی ندارند«، 
گفت: مؤسسات رده بندی باید صنایع کشور 
 را با بخش دریا آش��نا کنند. تا برای کسب 

کالس های الزم، فعال شوند. 
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در قطعنامه پایانی سمينار چالشهاي الكتریكال شناورها تصویب شد

تأسیس اتحادیه سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات 
و خدمات فني دریایي

سمینار یک روزه »بررسي چالش هاي سیستم الکتریکال در صنعت 
به میزباني شرکت  تاریخ 1389/04/28  کشتي سازي داخلي« در 
فن آوران سیراف و با همکاري سازمان بنادر و دریانوردي و مؤسسات 
مشارکت  و  ایران  در   KR نمایندگي و  آسیا  و  ایرانیان  رده بندي 
کارشناسان متخصص شرکت هاي کشتي سازي و صنایع دریایي 

کشور برگزار شد. 
برگزاري این سمینار گامي در جهت شناسایي چالش هاي موجود 
و راهکارهاي بهبود سیستم هاي الکتریکال در صنعت کشتي سازي 
داخلي است که تاکنون،  به شکل تخصصي به آن پرداخته نشده است.

تامین  مشکالت  چون  مواردي  تا  کوشید  سمینارهمچنین  این 
ساختاري  مشکالت  دریایي،   برق  تابلوهاي  و  استاندارد  تجهیزات 
و  انساني  نیروي  الکتریکال،  ضعف  گروه  زیر  در  کشتي سازي ها 
شرکت هاي پیمانکار در این حوزه و نقش سازمان بنادر و دریانوردي و 
مؤسسات رده بندي در جهت ارتقاي سطح ایمني و کیفیت سیستم 
الکتریکال شناورها را بررسي و با جلب نظر کارشناسان و مدیران حوزه 
هاي مرتبط،  راهکارهاي اجرایي و مشخص را احصاء  و پیشنهاد نماید.

عنوان  به  را  زیر  موارد  سمینار  اساس،  برگزارکنندگان  این  بر 
جمع بندي و راهکارهاي اصلي درحوزه سیستم الکتریکال شناورها  

مورد تأکید قرار مي دهند:
در جهت تضمین ایمني و کیفیت سیستم الکتریکال 
و  داخلي  رده بندي  مؤسسات  تا  است  الزم  شناورها، 
و  پیمانکاران  شناسایي  به  نسبت  کشور  در  فعال  خارجي 
تولیدکنندگان واجد استانداردهاي الزم اقدام و با اطالع رساني 
دقیق دراین باره به جامعه دریایي،  زمینه تقویت این دسته از 
پیمانکاران و تولیدکنندگان را فراهم سازند و با استفاده از 

الزامات  فعالیت مراکز  غیراستاندارد، محدود گردد.

در جهت تضمین ایمني و کیفیت سیستم الکتریکال شناورها، 
از سازمان بنادر و دریانوردي درخواست مي شود نظارت مؤثري 
از نظر استفاده آنها از تجهیزات استاندارد برق داشته باشند و بر اعمال 
دقیق این امر از طریق مؤسسات رده بندي نظارت کافي را صورت دهد. 
در جهت تضمین ایمني وکنترل کیفیت سیستم الکتریکال 
شناورها،  نیاز است تا صنایع کشتي سازي داخلي نیز با ایجاد 
و تقویت دپارتمان هاي برق و به کارگیري مهندسین و تکنسین هاي 
مجرب در آن، روند فعالیت موجود درزمینه تأمین و نصب  تجهیزات 
را ساماندهي کرده و از این طریق، گامي در جهت افزایش کیفیت 

کشتي ها و شناورهاي داخلي بردارند. 
در جهت تضمین ایمني و کیفیت سیستم الکتریکال شناورها 
نیاز است تا تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات دریایي نیز 
ضمن کسب استانداردها و گواهینامه هاي الزم از مؤسسات رده بندي،  
با استقرار سیستم مدیریت کیفیت در تولید تجهیزات دریایي مربوطه 
ساختارهاي مناسبي را در جهت تأمین حقوق مشتریان ایجاد کنند و 

در جهت کسب اعتماد آنها به صنایع داخلي گام بردارند.
شرکت کنندگان در سمینار، لزوم تشکیل یک تجمع صنفي 
براي تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات دریایي را بسیار ضروري 
دانستند و بر این اساس، تأسیس اتحادیه سازندگان و تأمین کنندگان 
تجهیزات و خدمات فني دریایي مورد تصویب قرار گرفت. به اعتقاد 
شرکت کنندگان، رابطه تنگاتنگ اتحادیه فوق الذکر با اتحادیه مالکان 

کشتي ایران، مي تواند گره گشاي بسیاري از مسائل موجود باشد.
امید است با اجرایي شدن  موارد فوق، شاهد دستیابي به اهداف 
سمینار در جهت ارتقاي سطح ایمني و کیفیت سیستم الکتریکال 

شناورها باشیم.
دبيرخانه سمينار
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رییس مرکز طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات دریایی )متد( گفت: به دلیل 
فقدان یک سازمان و تشکیالت منسجم در بخش تجهیزات دریایی، هیچ عدد 
و رقمی از ظرفیت ها و نیازمندی های این حوزه در کشور وجود ندارد. مهندس 
علیرضا مسلمی در گفت وگو با خبرنگار مارین نیوز افزود: در صورت وجود چنین 
سازمانی، می توان برنامه ای منسجم برای توسعه بخش ساخت و تأمین تجهیزات 
دریایی طراحی کرد؛ اما در غیر اینصورت، مشکالت فعلی ادامه خواهد داشت. 
وی با اشاره به اینکه »مرکز طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات دریایی )متد( 
تحت حمایت سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قرار دارد«، تصریح کرد: اگر 
ما توانسته ایم در بخش ساخت تجهیزات پیشرفت هایی داشته باشیم، به دلیل 

همین حمایت های سازمانی است؛ اما اگر یک شرکت خصوصی بودیم، بعید بود 
به این سطح برسیم.این کارشناس صنایع دریایی با بیان اینکه »ظرفیت انجام 
کار در بخش تجهیزات دریایی در کشور وجود دارد«، افزود که برای استفاده از 
این ظرفیت، عالوه بر نیاز به شکل گیری سازمانی خاص، باید مؤسسات رده بندی 
تقویت شوند و مهمتر از آن، زنجیره تأمین صنایع دریایی در کشور شکل گیرد. 
مسلمی روند کنونی فعالیت صنایع دریایی کشور را »پراکنده« و »پروژه ای« 
خواند و تصریح کرد: به همین دلیل است که مجموعه هایی چون سازمان 
گسترش و یا سازمان صنایع دریایی در مواردی طرح های را انجام می دهند، اما 

بار دیگر پراکنده می شوند. 

سازمان و تشكيالت منسجمی در بخش تجهيزات دریایی وجود ندارد

سینی کابل
شركت فن آوران سيراف در سال جاری با هدف تأمين نيازمنديهای مشتريان خود و در جهت توسعه محصوالت توليدی خود اقدام به 
طراحی و توليد سينی های كابل و برخی قطعات آنها نموده است. سينی های كابل يكی از پر مصرف ترين مواد مصرفی در پروسه نصب 
تجهيزات الكتريكی در صنايع مختلف از جمله كشتی سازی می باشد. از اين رو اين شركت با توجه به دارا بودن سوابق طوالنی مدت 
در نصب تجهيزات الكتريكی بر روی انواع شناورها و تأسيسات ساحلی و نيازمندی صنايع به اين محصوالت اقدام به طراحی و توليد 
آنها در انواع مختلف نموده و در نظر دارد درآينده ای نزديک گسترة توليدات اين محصوالت را افزايش داده تا بتواند بخش عمده ای از 
نيازمنديهای صنايع را پوشش دهد. اين شركت در طراحی و توليد خود ، رقابت با توليدات شركتهای معتبر خارجی را مدنظر قرار داده 
و در توليد اين محصوالت از بهترين مواد و تكنولوژيهای روز استفاده كرده است. به اين منظور برای پوشش اين محصوالت از دو روش 

گالوانيزه سرد و گالوانيزه گرم بنا درخواست و نياز مشتريان استفاده می كند.
متأسفانه عدم كاربرد صحيح سينی كابلها و متعلقات مربوطه در فرآيند نصب الكتريكال شناورها باعث گرديده كيفيت عملكرد 

سيستم فوق و ايمنی شناور كاهش يابد.
اتصال آسان ، استحكام ارتباطات و قابليت نصب كابل بصورت آسان بر روی سينی كابهای فوق از نكات بارز و مناسب سينی كابلهای 

سيراف می باشد.
دیدگاه



8

شی / خبری
شریه داخلی علمی / آموز

ن
ف

سیرا
ت فن آوران 

شرک

طی یک ماه و نیم گذشته، مدیرعامل شرکت در جلسات دو 
نیز  و  دریایی  تجهیزات  سازندگان  و  کنندگان  تأمین  کمیته 
نظرات  و  یافت  حضور  دریایی  مهندسی  انجمن  سازی  کشتی 
خود را اعالم کرد. مهندس ضیایی در جلسه تأمین کنندگان و 
 سازندگان تجهیزات از اجرای شتابزده و بی پشتوانه طرح رده بندی 
شرکت های دریایی توسط این انجمن انتقاد کرد و گفت: با توجه به 
سطح کنونی تولیدکنندگان تجهیزات دریایی در کشور، رتبه بندی 
آنها یا باید با مماشات زیاد انجام گیرد و یا با اعالم واقعی رتبه ها، 
بخش گسترده ای از سازندگان فاقد صالحیت دانسته شوند که هر 
دو حالت، مغایر با منافع صنعت دریایی است. وی پیشنهاد کرد که 
موضوع صرفا در حد طرح بحث و یا حداکثر طبقه بندی شرکتها 
باشد و درعین حال، با همکاری ارگانهای دریایی و مؤسسات زمینه 
ارتقای شرکت ها و دستیابی آنها به استانداردهای الزم، فراهم شود 

و پس از آن رتبه بندی انجام گیرد. 
ظاهرا انجمن مهندسی دریایی ایران نیز پس از طرح این نظرات، 
فعال اجرای طرح را متوقف کرده است. مدیرعامل شرکت همچنین 
در جلسه کمیته کشتی سازی انجمن شرکت کرد. در این جلسه، 

ریاست کمیته از تهیه نقشه ظرفیت های کشتی سازی ایران خبر 
داد. مهندس ضیایی نیز اجرای این طرح را فرصت مناسبی برای 
ساماندهی کشتی سازی های داخلی دانست و پیشنهاد کرد که در 
قالب اجرای این طرح، راهکاری در جهت مستقر شدن بنگاهها و 
مجموعه های تخصصی در بدنه کشتی سازیها نیز اندیشیده شود. 
وی همچنین با اشاره به مشکالت طرح وجوه اداره شده گفت: 
باید سطح اتکای صنعت ساخت شناور را به سازمان بنادر و طرح 
وجوه کاهش داد که در این زمینه، شورایعالی صنایع دریایی نقش 

مهمی برعهده دارد.

مدیر فنی شرکت تایدواتر خاورمیانه گفت: 
پروژه ساخت بارج 15 هزار تنی این شرکت 
در ایزوایکو، طی دو ماه آینده به پایان می رسد.

مارین  با  گفت وگو  در  گلرخ  هادی  مهندس 
بارج 15  تکمیل  روند  در  تأخیر  درباره  نیوز 
هزارتنی که به گفته مدیران ایزوایکو به دلیل 
؛  آمده  بوجود  کارفرما  تعهدات  اجرای  عدم 
گفت: برای ساخت این شناور قراردادی بین 
تایدواتر و ایزوایکو وجود دارد که ما طبق آن، 
عمل می کنیم. وی با بیان اینکه »مشکالت 
پروژه طی هفته جاری  این  اتمام  پیش روی 
حل خواهد شد«، افزود: با حل این مشکالت 
تحریم  تبعات  و  مالی  مسایل  به  عموما  که 
دو  ظرف  پروژه  امیدواریم  برمی گردد،  ایران 
ماه آینده تکمیل شود.گلرخ در پاسخ به این 
پرسش که »آیا این گفته مدیران ایزوایکو را 
که تأخیر پروژه به دلیل عدم تأمین مالی از 
سوی تایدواتر بوده را قبول دارید؟«، گفت: 
به هرحال، مسایل مالی و حسابرسی در 

شرکت های بزرگ، وضع خاصی دارد و تایدواتر 
هم بعنوان یک شرکت بزرگ بورسی، باید برای 
پرداخت مالی پروژه ها مستندات کافی داشته 
باشد که در این زمینه، ایزوایکو باید مستندات 
را ارائه کند و ما هم با جلسه و مذاکرات داخلی 
شرکت، موافقت های مالی را کسب کنیم. وی 
همچنین درباره آخرین وضعیت ساخت بارج 
15هزارتنی گفت: ساخت اصل سازه شناور و 
نصب بخش زیادی از تجهیزات منهای موتور 
تمام شده است.بنابر برآورد مدیر فنی شرکت 
تایدواتر خاورمیانه، اتمام ساخت این شناور به 
حدود یک ونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
گفتنی است، تأمین و نصب ژنراتور و سیستم 
صنعت  شرکت  توسط  بارج  این  الکتریکال 
دریایی فن آوران سیراف در حال انجام است که 
تأمین کل تجهیزات برق و ژنراتور انجام و نصب 
تجهیزات بیش از 70 درصد پیشرفت داشته 
است که با تأمین اعتبار از سوی کارفرما، پروژه 

بسرعت آماده تحویل خواهد بود.

بارج 15000 تنی در انتظار تأمین اعتبار

بررسی مشکالت کشتی سازان بخش خصوصی در وزارت صنایع
وزارت صنایع و معادن اواخر خردادماه در جلسه ای با حضور مدیران تعدادی از کشتی سازی های بخش خصوصی مسایل و مشکالت آنان را مورد بررسی 
قرار داد. شرکت های امواج براق، سیراف، صنعت و دریا، کارون، دریاصنعت و زیبا از جمله کشتی سازی های بخش خصوصی بودند که با حضور در این 
جلسه، مسایل و مشکالت خود را عنوان کردند. درخواست اصلی شناورسازان آن بود که مشکالت کشتی سازی های بخش خصوصی بطور عمده و با 
توجه بیشتری از سوی وزارت صنایع و معادن پیگیری شود.  قرار است این جلسات بطور منظم و با حضور مدیران مرتبط صنعت دریایی برگزار شود.

بازدید نماینده مؤسسه رده بندی 
کره از مجموعه کابل سازی

کره   KR بندی  رده  مؤسسه  نماینده 
آزمایش  اول  مرحله  انجام  برای  جنوبی 
که  دریایی  های  کابل  به  مربوط  های 
توسط شرکت سیراف با مشارکت شرکت 
طی  شود،  می  تولید  یزد  در  جوشکاب 
روزهای 12 تا 15 جوالی به ایران آمد و 
از سیستم کیفی شرکت با موفقیت بازدید 
کرد و قرار شد در بازدید آتی، سیستم بطور 

کلی مورد تأیید قرار گیرد.

حضور مدیرعامل در جلسات دو کميته انجمن مهندسی دریایی

اتمام فاز اول یارد  جدید پرند
اول  فاز  اتمام  از  شرکت  مدیرعامل 
شناورسازی سیراف خبر  یارد جدید 
داد. این یارد که با نام تجاری ناوران 
آسیا فعالیت می کند، در شهرك پرند 

تهران در حال ساخت است.


