تحقق شعار سال مستلزم تعامل و همکاری تمامی بخش ها

تولید تنها مقوله اقتص��ادی تحول گرای
هر کش��ور اس��ت که می تواند با افزایش
عرضه ،ص��ادرات و همچنین ب��اال بردن
س��طح ارزش پول مل��ی موجب کاهش
نرخ تورم و بیکاری ش��ود .متاسفانه ایران
ک محصولی است
در زمره کش��ورهای ت 
و طی س��الیانی دراز استخراج نفت اصلی
ترین فرایند تولیدی ما بوده است .تحریم
های بیسابقه که فروش نفت را نیز شامل
می شود بار دیگر این واقعیت را به اثبات
رساند که کش��ور به جای شریان حیاتی
نیازمند شبکهای شریانی است تا حیات
اقتصادی را تضمین کند.
ب��ر این اس��اس نامگذاری س��ال قبل به
عنوان رونق تولید و سال جاری به عنوان
جهش تولی��د یک ضرورت ب��وده و الزم
اس��ت کش��ور به صورت جامع از سرمایه
گذاریهای قبلی در جهت تولید بیشتر،
بهتر و با کیفیت استفاده کند .اگر اهداف
متعددی مانند رفع بیکاری ،رفع وابستگی
از درآمدهای نفتی و موارد مشابه را در نظر
بگیریم خواهیم دید که اکثر آنها به نوعی
زیرمجموعه تولید محسوب میشوند و در
ص��ورت بهبود کمیت و کیفیت تولید در
کشور میتوانیم شاهد تحقق بسیاری از
اهداف دیگر نیز باشیم.
تولید ش��امل بسیاری از عوامل و مباحث
ب��وده و صرف تولید یک قطع��ه و ابزار را
نباید مش��مول ای��ن امر دانس��ت؛ تولید

ت ها و اقداماتی
میتواند شامل همه فعالی 
ی ش��ود ارزش افزوده
باش��د که باعث م 
بیشتری در کشور تولید شده و عم ً
ال این
موضوع باعث افزایش درآمد ملی و ایجاد
ت های جدید در کشور
ی ها و مزی 
توانمند 
میشود .بر همین اساس صنایع دریایی
که از صنایع مادر بش��مار می رود باید با
دقت ارزیابی و برای اثربخشی و مشارکت
بهتر در این مسیر قرار گیرد.
بی ش��ک یکی از سرچش��مه های تولید
پژوهش و تحقیق است .نقش و تاثیر باالی
پژوهش در تولید غیر قابل انکار اس��ت و
هم اکن��ون که تولید دانش بنیان ،الگوی
تولید عصر کنونی است مسایلی که به این
موضوع مرتبط می ش��وند اهمیت بسیار
بیش��تری پیدا می کنند .طی سال های
اخیر سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های
گسترده ای برای بهبود و پیشرفت شرایط
علمی و فناوری در کش��ور صورت گرفته
اس��ت .مس��لماً هدف اصلی از این مسیر
بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور
است و اگر نتوان بهره برداری مناسبی از
این توان علمی در این مس��یر انجام داد،
کشور با خس��ران و ضرر جدی روبرو می
شود .رشد جدی علم و فناوری طی دهه
های اخیر و سرعت بسیار باالی آن ایجاب
ی کند که همه برنامهها ،اقدامات و راه
م
حلها بر پایه به روز ترین علوم و فناوری
ها صورت گیرد .پشتوانه گسترده علمی

ی تواند
کش��ور در حوزههای دریای��ی م 
کمک مؤثری در این راستا باشد که امید
اس��ت از همین ابتدای س��ال ،هماهنگی
مؤثری بین توان علمی و اجرایی کش��ور
ایجاد شود تا در سال جاری شاهد اتصال
مناس��ب آنها به یکدیگر و ش��کل گیری
زنجی��ره علم تا عمل یا عل��م تا ارزش در
بخش دریایی کشور باشیم.
لوایح ،قوانین و آیین نامه های بس��یاری
ل های
برای صنایع دریایی کشور طی سا 
گذشته مانند قوانین دریایی ،سند توسعه
صنایع دریایی و نقش��ه راه فناوری های
دریای��ی تصویب و آماده ش��ده و به نظر
میرسد اگر اجرای همین موارد سریعتر
در دستور کار قرار گیرد و دولت و مجلس
موانع را سریعتر رفع کنند و خرد جمعی
را م�لاک اصلی برای تصمیم گیری های
نهایی ق��رار دهن��د ،محیط بهت��ری در
کارآفرینی و توس��عه کس��ب و کار برای
کشور فراهم شده و بستر الزم برای جهش
ی شود.
تولید در حوزه دریایی مهیا م 
تحقق ش��عار امس��ال نیازمن��د مدیریت
جهادی مسئوالن و تولیدکنندگان است.
امیدواری��م تم��ام بخش ه��ای صنعتی،
دانشگاهی ،دولتی و  ...وظیفه خطیر خود
را در این س��ال مهم درک و با تمام توان
در بهبود شرایط تولید در کشور به صورت
های مختلف کمک ،همکاری و مشارکت
نمایند.
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دستور رییس جمهور برای اولویت قراردادن توسعه پرورش ماهی در دریا
رییس جمهور در گفت وگو با وزیر جهاد كشاورزی توسعه پرورش ماهی در دریا را در راستای
جهش تولید یکی از اولویت های مهم در حوزه كشاورزی خواند.
طرح بزرگ تنظی��م و انتقال آب های
گرمس��یری با هدف مدیریت و كنترل
آبهای س��طحی و جلوگیری از وقوع
س��یل ،تأمین آب شرب كش��اورزی و
نیازهای ضروری مردم و توسعه استان
های غ��رب و جن��وب كش��ور درحال
اجراست .رئیس جمهور در گفت وگو با
وزیر جهاد كشاورزی ،طرح گرمسیری
را از جمل��ه اولویت های مهم در حوزه

حج��ت االس�لام و المس��لمین دكتر

مناطق گرمسیری و تدوین یك برنامه

اعتباراتی كه به همین منظور اختصاص

حس��ن روحانی طرح توس��عه گلخانه

جام��ع ب��رای اس��تفاده از اراضی دیم

یافته ،دس��تورات الزم را برای پیشبرد

ها و لزوم توجه به توس��عه آنها ،توسعه

در راس��تای جهش تولید را از اولویت

س��ریع این طرح به كاظم خاوازی داد.

پرورش ماهی در دری��ا ،توجه به طرح

های مهم در حوزه كش��اورزی خواند.

كش��اورزی كش��ور خواند و با توجه به
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گرامیداشت هشت سالگی کشف نفت در خزر و تاکید بر شتاب روند توسعه آن

مدیرعامل شرکت نفت خزر به مناسبت بیستم اردیبهشت سالروز کشف نفت در خزر با بیان اینکه سکوی امیرکبیر تابو
ب های عمیق خزر را شکسته است ،گفت :کشور ما باید بیش از پیش چه از منظر اقتصادی و چه از منظر
حفاری در آ 
ژئوپلیتیک به موضوع توسعه و تولید از دریای خزر توجه داشته باشد.
دکترعلی اصولی مدیرعامل شرکتنفت خزر،به
مناسبتبیستماردیبهشتسالروزکشفنفتدرخزر

( )deep waterو باالت��ر از  1500متر را آب های
فوق عمی��ق ( )Ultra Deep waterمی نامند.
ب��ه رغم جوان بودن موض��وع تولید نفت از منابع

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص

هیدروكربوری آب های عمیق و با توجه به پیشرفت

توجه بیش از پیش به جهش تولید در سال پیش

دانش و تكنولوژی های این حوزه بر طبق آمارهای

رو ،امروزه فعالیت مراكز علمی و تخصصی و ظهور

اعالم شده در س��ال  2015میالدی حداقل سهم

روش های مختلف در عرصه اكتشاف و تولید سهم

 11درصدی از تولید كل منابع هیدروكربوری در

مطالعات  SCSGطی سال های  1378تا 1379

بسزایی را در حوزه بهره برداری از منابع نفتی دارند،

جهان از این منابع بوده اس��ت .نوسانات اقتصادی،

توسطكنسرسیومیچهارجانبهباهمکاریشركت

به گونه ای كه در س��ال های اخی��ر مراكز دانش

كشف ش��یل های نفتی و گازی ،باال بودن هزینه

های شل -وبا -الزمو و شركت نفت خزر با  10هزار

بنیان و علمی در تولی��د ابزارها و تكنولوژی های

و ریسك های عملیاتی و کمتر بودن تجربه نیروی

كیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و انجام بیش از 2500

خاص و همچنین نرم افزارها و س��خت افزارهای

انسانی نیز نتوانسته اس��ت مانع از رشد و توسعه

كیلومتر مربع لرزه نگاری س��ه بعدی را در حوضه

مرتبط با توسعه و تولید نفت در رقابتی سخت با

این صنعت شود و شركت های صاحب تكنولوژی

های جنوبی دریای خزر به انجام رساند که میزان

یکدیگر هستند و با فراگیری علوم جدید ،توسعه

و فن��اوری های نوین در حوزه آب عمیق از جمله

حجم ذخایر پیش بینی ش��ده نفت و گاز درجا بر

بی��ش از پی��ش خ��ود را در زمینه كش��ف منابع

ش��رکت های آمریکایی بطور موش��كافانه ای در

مبنای تفس��یر لرزه نگاری ها و مطالعات تکمیلی

خدادادی استمرار بخشیده و در این عرصه ،وجود

جستجوی مناطق مورد نظر و سرمایه گذاری در

خ��زر بیش از  100میلیارد بش��که نف��ت در 46

منابع هیدروكربوری در آب های عمیق بسیار مورد

آن بوده اند به گونه ای كه از مثلث طالیی آب های

ساختار شناس��ایی و برآورد شد ،که این مطالعات

توجه جستجوگران و كاوشگران نفتی جهان قرار

عمیق آمریكای شمالی و مركزی عبور کرده و وارد

گرفته است .موضوع  Deepwaterیا "آب عمیق"

قاره های اروپا ،آفریقا و آسیا نیز شده اند .جمهوری

موضوعی جدید و نو پا است كه از حدود چهل سال

اسالمی ایران نیز به رغم وجود منابع عظیم نفت و

گذشته در اخبار ،كتب و مجالت تخصصی نفت و

گاز در خش��كی و آب های كم عمق خلیج فارس،

گاز جهان به چشم می خورد و كارشناسان تعاریف

بعد از انقالب اسالمی مطالعات گسترده ای در حوزه

متفاوت��ی را از آب عمیق ارائه داده اند اما آنچه كه

آبهای عمیق دریای خزر را ش��روع و خوشبختانه

مش��هود و مورد اجماع است ،فعالیت های مربوط

موفق به شناسایی نشانه های قابل توجهی از وجود

ب��ه نفت و گاز در آب های ب��ا عمق كمتر از 300

هیدروكربور در بخش جنوبی دریای خزر شد .در

ارزش��مند تاثیر بس��زایی در نقش و قدرت ایران

متر را فعالیت در آب كم عمق (،)shallow water

همین راستا وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران بر

بعن��وان یک بازیگر مهم در بازار جهانی نفت و گاز

بین  300تا  1000مت��ر را فعالیت در آب عمیق

اس��اس طرح جامع مطالعات دریای خزر با عنوان

جهان و کشورهای حاشیه دریای خزر داشته است.
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ش های علم��ی و مطالعات
براس��اس همین تال 

پهنه دریای خزر خودنمایی میکند .این سکوی

پژوهشی مصوب هیئت مدیره شرکت ملی نفت

ارزشمند زمینشناسی شرکت نفت خزر به عنوان

منحصربهفرد سرانجام با انجام عملیات موفقیت

ایران با شرکت های دانش بنیان ،نگهداشت و روز

یکی از شركت های تابعه شرکت ملی نفت ایران

آمیز حفاری در میدان سردار جنگل در تاریخ 20

آمدنمودنتاسیساتفنیسکویایران-امیرکبیر

در دی ماه  1376با وظایف اکتش��اف ،توس��عه و

اردیبهشت  1391موفق به کشف طالی سیاه از

و برنام ه ریزی برای آزمایش طوالنیمدت چاه های

تولید منابع هیدروكربوری در حوضه خزر جنوبی

دل خزر ش��د و تابوی حفاری در آبهای عمیق

میدان سردار جنگل از سوی متخصصان شرکت

و سه استان ساحلی مازندران ،گلستان و گیالن

خزر را شکست و ایران برای نخستین بار در منطقه

و نظارت بر اجرای کلیه قراردادهای منعقد شده

خاورمیانه وارد باشگاه فعالیتهای نفت و گاز در

بین ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت های بین

آبهای عمیق جهان ش��د .در خصوص اقدامات

المللی جهت مطالعه و توس��عه میادین نفتی در

شرکت نفت خزر نباید فراموش کنیم این شرکت

دریای خزر و همچنین نظارت بر مسائل زیست

ت های خود تاکنون چه مسیر پر فراز
از شروع فعالی 

محیطیمرتبطباعملیاتاکتشافوتوسعهذخایر

و نشیبی را برای صیانت از منابع نفتی شمال کشور

نفت و گاز در دریای خزر تاس��یس شد و ساخت

طی کرده که بجز ساخت سکو می توان به تقویت

یک سکوی حفاری نیمهش��ناور برای عملیات

زیر ساخت های توسعه در خزر از جمله ساخت سه

ت های
اکتشاف در دریای خزر جزو اهداف و اولوی 

فروندشناورچندمنظورهپشتیبانیازسکو،احداث

این شرکت قرار گرفت و عملیات اجرایی ساخت

پایگاه عملیاتی ،ساخت اسکله و حوضچه آرامش

سکوینیمهشناورایرانامیرکبیرباقابلیتحفاری

برای انجام عملیات اکتش��اف و حفاری و در سال

تاعمق ۶۰۰۰مترزیربستردریاباهمکاریشرکت

های اخیر نیز تالش برای کسب تجارب علمی و

های توانمند ایرانی در اوج تحریم های ظالمانه به

دستیابی به اطالعات ارزشمند اکتشافی آبهای

سرانجام رسید و نهایتا در سال  ۱۳۸۸ساخت این

عمیق جهت تقویت همکاریهای منطقهای با

یهای
سازهعظیمومنحصربهفردومجهزبهفناور 

کشورهای حاشیه خزر در حوزههای مختلف از

پیچیده با وزنی ح��دود  ۱۵۰۰۰تن که بهعنوان

ت های نفتی و امضای تفاهمنامه
جمله مش��ارک 

یکی از چالشهای پیچیده برای شرکت نفت خزر

های متعدد همکاری با شرکتهای داخلی و بین

بودباعبورازمشکالتفراوانواردمدارعملیاتیشد

المللی اشاره کرد که بر همین اساس باید بیش از

و امروز سکوی نیمهشناور "ایران – امیرکبیر" به

پیش به این اقدامات ارزش��مند ب ه عنوان سرمایه

عنواننمادیازحاکمیتجمهوریاسالمیایرانو

های صنعت نفت در دریای خزر توجه داشت .بر

نگین درخشانی از تبحر ،دانش و فناوری به عنوان

اس��اس این موفقیت های صنعت نفت در شمال

برگزرینیدرتاالرافتخاراتصنعتنفتکشوردر

کشور،موقعیتایراندرمنطقهاستحکامبیشتری

نفتخزربرایارائهبهمدیریتبرنام هریزیتلفیقی
ش��رکت ملی نفت ایران بوده است که در صورت
تصویب ،تولید زود هنگام از این میدان در دستور
کار ق��رار خواهد گرفت .در پای��ان اگرچه امروز با
شیوع ویروس کرونا معادالت نفت در جهان بهم
ریخته اس��ت ولی مجددا ً با شروع فعالیت ها بازار
نفت به حالت تعادل باز خواهد گشت و همانطور
که ش��رکت های آمریکایی و اروپایی سالهاست
با توس��عه تکنولوژی و فناوری های پیشرفته در
ت�لاش روزافزون برای بهره برداری از منابع نفتی
آب های عمیق جهان می باشند ،کشور ما نیز باید
بیش از پیش چه از منظر اقتصادی و چه از منظر
ژئوپلیتیک به موضوع توسعه و تولید از دریای خزر
بعنوان ارزشمندترین منبع ذخایر استراتژیک آب
های عمیق خاورمیانه توجه داشته باشد .براساس
این تجربیات ارزشمند آمادگی این شرکت را در

یافتهوامروزتدوامفعالیتهایاکتشافوتوسعهدر

تمامی زمینه ه��ا اعالم نموده و با قاطعیت اعالم

خزر می تواند باعث تقویت ظرفیت های سیاسی،

می کنیم شرکت نفت خزر با سرمایه ها و اندوخته

اقتصادی و تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک ایران در

سنوات گذش��ته ضمن ماندگاری و گرامیداشت

منطقه و حضور موثرتر در کنوانسیون ها ،نشست

بیستم اردیبهشت ماه  1391هجری شمسی به

ها و تصمیم سازی ها باشد .از جمله اقدامات مهم

روند شتابان اکتشاف ،توس��عه و تولید در دریای

شرکت نفت خزر در سال  1398امضاء سه قرارداد

خ��زر بیش از پیش امیدوار و مصمم می باش��د.
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افزایشظرفیتتعمیراتشناور/جایگزینیشناورهایفرسودهبارویکردحداکثرساختداخل
براساس اعالم وزارت صمت ،در سال گذشته که به نام سال رونق تولید نامگذاری شده بود توسعه صنایع
دریایی حول محور تولید و ساخت داخل در دستور کار این وزارتخانه قرار داشت.
اما توسعه صنایع دریایی نیز سال گذشته

حول محور توس��عه تولید و ساخت داخل
در دس��تور کار قرار گرفت .در این راس��تا

ساخت چهار فروند شناور متعلق به سازمان
بنادر و دریانوردی توس��ط صنایع دریایی
وزارت دف��اع آغاز ش��د .براس��اس گزارش

شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران

متعلق به وزارت صمت ،همچنین طراحی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گزارشی
محورهای مه��م کاری این وزارتخانه را در
س��ال گذشته که به نام س��ال رونق تولید
نامگذاری شده بود اعالم کرد .بر این اساس
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت در س��ال
گذشته که به نام سال رونق تولید نامگذاری
ش��ده بود  7محور مهم کاری را در دستور
کار برنام��ه های خود قرار داد که توس��عه
تولید و تعمیق ساخت داخل از مهمترین
این محورها بوده و در این راس��تا اقدامات
قابل توجهی نیز انجام ش��ده است .نهضت
س��اخت داخل به عنوان مهمترین رویکرد

محوری برنامه های وزارت صمت ،باهدف
دستیابی به استقالل و خوداتکایی صنعتی،
تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان ،عمق
بخش��ی به س��اخت داخل با هدف تغییر
رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری،
بسترسازی برای تقویت و توسعه درون زائی
و ب��رون گرایی با برگزاری میزهای تعمیق
س��اخت داخل دنبال ش��ده اس��ت .برای
دس��تیابی به این اه��داف تاکنون  ۱۰میز
تخصصی ساخت داخل در صنعت خودرو و
موتور سیکلت ،پتروشیمی ،برق ،الکترونیک
و مخابرات ،مس و فوالد برگزار شده است.

و مهندس��ی ش��ناورهای جایگزین شناور

های فرس��وده توسط شرکتهای ایرانی و

با رویکرد حداکثر ساخت داخل و منطبق
با وضعیت صنایع و تولیدات داخل کش��ور

در دستور کار قرار گرفت که امکان اجرای

 ۷۲درصد ساخت داخل این شناورها میسر
شده اس��ت .در حوزه تعمیرات شناور نیز
اقدامات خوبی انجام ش��د ت��ا پیش از این

 15ت��ا  20درص��د ظرفی��ت کارگاههای
تعمیرات ش��ناور فعال ب��وده اند اما اکنون

بی��ش از  90درصد از ظرفیت کارگاه های
تعمیرات ش��ناور در حال فعالیت هستند.

ت های دانش بنیان برای توسعه بازار
ارائه خدمات متنوع به شرک 

ت های دانش بنیان در حوزه تجاریس�ازی ،فروش و توسعه بازار ،خدمات متنوعی را می توانند از
ش�رک 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنند.
واسطه های صادراتی را شامل می شود .اقالم
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری

تاسیس یک ش��رکت دانش بنیان از زمان
شکل گیری ایده تا مرحله رشد و بالندگی
کاملیکپروسهنسبتاًزمانبروپیچیدهاست.
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اعالم کرده اس��ت ،تالش دارد تا با کمک به

متعدد موجود در این بسته بر اساس حمایت

ت ها به ویژه در زمینه فروش در
این ش��رک 

مالی ،مش��اوره و تسهیل در مس��ائل اداری

مسیر توسعه هر چه بیشتر بازار محصوالت

برنام ه ریزی شدهاند تا حتی االمکان ،شرکت

دانش بنیان گام بردارد .این حمایتها یک

های دانش بنیان با چالشهای کمتری در

بس��ته مدون و کامل را شامل می شود که

مسیر تجاری س��ازی و معرفی محصوالت

از تس��هیل در ام��ور گمرکی ت��ا حمایت از

دان��ش بنیان خود ب��ه بازار مواجه ش��وند.
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شتاب گیری نوآوری و کارآفرینی صنعت دریایی در استان های ساحلی

ی های دریایی معاونت علمی و فناوری گفت :با توجه به اینکه بیشتر مشکالت فعاالن حوزه دانشبنیان
رییس گروه توسعه فناور 
در کشور به خصوص صنایع دریایی مربوط به بازار و نبود حمایتهای الزم از این بخش میشود ،راهاندازی مراکز نوآوری در
ش روی آنها کمک می کند.
استانهای ساحلی کشور به رفع مشکالت و موانع پی 
یکی از صنای��ع بزرگی که با ورود دانشبنیان
ها روزهای پر رونقتری را تجربه کرده صنعت
دریایی کش��ور اس��ت .ایران به واسطه داشتن
پهنههای وسیع آبی یکی از کشورهایی است
که به توسعه صنایع مرتبط با دریا نیازمند است.
وجود سواحل آبی وسیع در ایران و حمایت از
محصوالت دانش بنی��ان داخلی یک ضرورت
انکارناپذیر اس��ت .توسعه این صنعت بزرگ در
کنار تامین نیازهای داخلی می تواند توس��عه
گردشگری را در مناطق ساحلی کشور به دنبال
داشته باشد .این کار هم به ایجاد اشتغال کمک
می کند و هم ساحل نشینان را به درآمدزایی
میرساند .صد البته که توسعه صنعت دریایی
از خروج ارز از کش��ور هم پیشگیری میکند.
ن های
راهاندازی مرکز نوآوری در استا 

ساحلی کشور

ی های دریایی معاونت علمی
گروه توسعه فناور 

و فناوری هم در این راستا و برای تحقق اهداف

با هدف ایجاد و تقویت اکوسیس��تم نوآوری و

بلند مدت اقتصادی در صنع��ت دریایی اقدام

کارآفرینی کرده اس��ت .این کار در س��ال 98

ت های الزم برای راهاندازی
به ایجاد زیرس��اخ 
مرکز نوآوری در اس��تانهای س��احلی کشور

آغاز و امس��ال هم به ص��ورت جدی پیگیری
می ش��ود .به گفته رییس گروه توسعه فناوری
های دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و
حملو نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،در این برنامه مقرر شده است
که هس��تههای فناور مس��تقر در این مراکز با
ش های الزم زمینهس��از ایجاد
حمایت و آموز 
کسب و کارهای جدید و شکل گیری شرکت
های دانشبنیان در آینده شوند .محمدسعید
س��یف بیان میکند :با توجه به اینکه بیش��تر
مش��کالت فعاالن حوزه دانشبنیان در کشور
به خصوص صنایع دریایی مربوط به بازار و نبود
حمایتهای الزم از این بخش میش��ود ،این
ش روی
کار کمکی به رفع مشکالت و موانع پی 
آنها و ش��تاب دهنده رونق تولید می باش��د.
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توسعه بازار دانش بنیان های دریایی اولویت معاونت علمی ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاس�ت جمهوری اعالم کرده اس�ت ،یکی از اولویت هایش توسعه صنایع
بزرگ دریایی کشور ،بازاریابی و توسعه بازار این محصوالت است.
روالی عادی و س��نتی امرار معاش میکردند و
همیشه جای فناوری و نوآوری در آن ها خالی
ش بنیانها به
بود .اما چند س��الی است که دان 
میدان آمده اند تا خالقیت ،نوآوری و رونق را به
صنایع کشور تزریق کنند .از جمله صنایعی که
در طی چند سال اخیر رنگ و لعابی فناورانه به
خود گرفته است .صنعت دریایی است .صنعتی
که با ورود دانشبنیانها بازاری جدید و ثروت
آفرین برای خود دست و پا کرده است .اما این
توس��عه در صورتی پایدار خواه��د بود که بازار
مورد نیاز این محصوالت و خدمات ایجاد شود.
ی های داخلی و
ب��ازاری که با اتکا به توانمن��د 
توس��عه بازار نیاز همه فعاالن اقتصادی است.

ای��ن حوزه ندارد .چون پهن�� ه های آبی بزرگی

با کم��ک متخصصان خودمان ایج��اد خواهد

ی سازی
اگر زیرساختهای توسعه بازار و تجار 

ش��مال و جنوب کش��ور را احاطه کرده اند که

ش��د و توس��عه مییابد .تنها مسیری هم که

محصوالت و خدمات برای کسبو کارها فراهم
نباشد عمال این بنگاهها نمیتوانند نقش خود را
به درستی در اقتصاد کشور بازی کنند .به همین
دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اعالم کرده است ،یکی از اولویت هایش توسعه
صنایع بزرگ دریایی کشور ،بازاریابی و توسعه
بازار این محصوالت است .ایران کشوری بزرگ با
مرزهای آبی فراوان با کشورهای همسایه است.
این یعنی وجود اس��تانهای ساحلی و صنایع
مختلف مرتبط با دریا در کش��ور که اگر توجه
درس��ت و همه جانبه ای به این صنایع داشته
باش��یم میتوانیم اقتصاد کشور را از وابستگی
به منابع زی��ر زمینی خالص کنیم .ایران چاره
ای ج��ز فراهم کردن بهروزترین و مدرنترین
ن های دریایی ،بنادر و تجهیزات مورد نیاز
ناوگا 
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قابل چش م پوشی نیستند .این دریاهای بیکران
می توانند ثروت افزایی خوبی برای کشور داشته
باشند اگر به توس��عه فناورانه آنها توجه شود.

می توان برای این راه تعیین کرد مسیر دانش
بنیانی و کمک گرفتن از سرآمدان علمی کشور
است .حمایت و تش��ویق دانشبنیانها برای
تبدیل ایده و دانشش��ان به محصول مهمترین

دانش و خالقیت گره گش��ای اقتصاد سنتی و

اصل در توس��عه بازار این صنعت اس��ت .فایده

صنایع مادر کشور است .صنایعی که تاکنون به

این کار هم جز برای مردم و کش��ور نیس��ت.
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اثرات کرونا بر صنعت دریایی جهان و ایران
مطمئنا ویروس کرونا ،اگر کنترل و درمان نشود ،به زودی اقتصاد و صنعت های جهان را فلج خواهد کرد.
طبق گزارشهای رس�می حجم تجارت دریایی در دنیا بین  ۲۰تا  ۴۰درصد کاهش یافته اس�ت .این
وضعیت تنها تجارت دریایی ایران را تحت تاثیر قرار ندادهاست.
مهرشاد کوهستانی ،مدرس دانشگاه،
کارشناس ارشد بازرگانی دریایی
پس از اینکه صنعت کش��تیرانی آغاز خوبی را در
روزهای نخست س��ال میالدی جاری به نمایش
گذاشت ،اما در یک چشم بر هم زدنی با گسترش
و ش��یوع ویروس واگیردار کرونا که باعث بیماری
کووید۱۹-می شود ،دریای بازار کشتیرانی جهان در
فاصله کوتاهی طوفانی شد و انتظار میرود ترس از
ی ها بیکار
ویروس کرونا سبب گسترش ناوگان کشت 
و غیرفعال در ماه جاری و ماه های آتی ش��ود .در
کمتر از دو ماه ویروس کرونا در اکثر کشورهای دنیا
شیوع پیدا کرد و موج گستردهای از نگرانی جهان
را فراگرف��ت و این نگرانی ها به همین جا خالصه
نمیشود؛ خس��ارتهای اقتصادی فراگیر شدن
بیشتر این ویروس نهتنها برای چین ،بلکه برای کل
اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ ترس های بزرگی در تجارت دنیا دارد و با شیوع این بحران نه
مربوط به شیوع جهانی ویروس کرونا تقریبا در هر تنها بازرگانان چینی نمیتوانند به دیگر کشورها
صنعتی وج��ود دارد و اکنون صنعت حمل و نقل سفر کنند ،بلکه حتی صادرات بخشی از کاالها هم
دریایی در معرض آسیب های بیشتری قرار دارد .محدود ش��دهاست .این به معنای کاهش حجم و
زمانیکه آلودگی ،اولین ترس از ذهن برای بسیاری ارزش تجارت اس��ت که بدون شک موقت خواهد
افراد است ،این ویروس اثرات بیشتری را در اقتصاد بود و تا پایان دوره شیوع ویروس کرونا ادامه خواهد
دنی��ا ایجاد می کند و تاثیر منفی ویروس کرونا بر داشت .مجمع جهانی اقتصاد در یکی از گزارشهای
شرکت های کشتیرانی و خدمات وابسته به آن جز اخیر خود خبر داده است که شیوع ویروس کرونا،
اولین پیامدهای کرونا بوده است .در حالیکه همه باعث کاهش سه درصدی حجم تجارت در جهان
توجهات به سمت قانون جدید سوخت جهان بود ،شده است .کاهش  ۳۰درصدی فعالیت اقتصادی
ش��وک بزرگ دوم یعنی خبر انتشار ویروس کرونا در کشور چین ،تأثیر منفی خود را بر کل تجارت
از کش��ور چین ،دومین اقتصاد بزرگ دنیا صنعت جهانی و حمل و نقل دریایی گذاش��ته اس��ت .در
کشتیرانیراغافلگیرکرد.شیوعاینبیماریکشنده صورت تداوم ُکندی فعالی��ت اقتصادی در چین،
ی ها و بیکاری انواع
به گونه ای بود که بخش��ی از تجارت بین الملل را به تعداد سفرهای خالی کشت 
به صورت مس��تقیم تحت تاثیر قرار داد و در موج شناورها افزوده خواهد شد که این کار ممکن است
بعدی ،حم��ل و نقل دریای��ی را درگیر خود کرد .به ورشکستگی برخی خطوط کشتیرانی و شرکت
بس��یاری از بنادر دنیا به حالت آماده باش در آمده های حمل و نقلی منجر شود .فعالیت نفتکش ها
اند و برخی دیگر نیز از پذیرش کشتی های چینی و کشتی های فله نیز در هفته های گذشته تحت
و یا ارسال محموله به این کشور آسیایی خودداری تاثیرویروسکروناقرارگرفت.تعطیلیکارخانههای
می کنند .اقتصاد جهان برای اولین بار در یک دهه چین و کاهش تقاضا برای نفت ،باعث کاهش قیمت
گذش��ته ،هیچ رشدی را تجربه نخواهد کرد .ایران این کاال و کندی حمل آن به شرق آسیا شده است.
نیز از این طوفان جهانی در امان نیست .چین سهم از سوی دیگر ،وقوع طوفان در آمریکای جنوبی که

مرکز تولید مواد خام فله است و شیوع ویروس کرونا
بر صنعت حمل ونقل فله نیز تاثیر منفی گذاشت.
چین یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان مواد خام فله
از نقاط مختلف جهان است .در هفته های گذشته
صنعت حمل و نقل دریای��ی در این حوزه با یک
کاهش نسبتا محسوس مواجه بود که به نظر می
رسد در آینده نزدیک شرایط آن بهتر شود .شاخص
اجاره بهای کشتی های کانتینری نیز در هفته آخر
ژانویه با افت  ۵امتیازی به  ۴۲۵رس��ید که یکی از
دالیل مهم آن ،ش��یوع ویروس کرونا بود .در حوزه
حمل و نقل مسافر دریایی اما شرایط کمی سخت
تر نیز شده است .هزاران نفری که در یک کشتی
کروز در ساحل هنگ کنگ بودند اجازه پیدا کردند
از آن پیاده شوند چون نتیجه آزمایش ١٨٠٠خدمه
آن از نظر ابتال به ویروس کرونا منفی بوده اس��ت.
 ۳۶۰۰مسافر و خدمه به مدت  ۵روز در این کشتی
گیر افتاده بودند تا جواب آزمایشهای خدمه معلوم
شود .اما به  ٣٧٠٠نفری که در یک کشتی اقیانوس
پیمای دیگر در ساحل ژاپن گیر افتادهاند گفته شده
در کابینهای خود بماند .شمار مبتالیان به ویروس
کرونای جدید در این کشتی به ۶٩نفر رسیده است.
صفحه  13شماره/137اردیبهشت ماه1399

در آمریکا نیز ویروس کرونا باعث ش��د تا یک
کش��تی کروز وارد قرنطینه ش��ود ت��ا از ورود
احتمال��ی این وی��روس جلوگی��ری به عمل
آید .مس��افرهای یک کش��تی تفریحی که در
نیوجرس��ی پهلو گرف��ت ،در ح��ال انتقال با
آمبوالنس دیده ش��دند .ترس از ابتالی برخی
از مسافران کشتی در هلند به ویروس کشنده
کرونا باعث ش��ده است تاکنون چهار کشور به
درخواس��ت این کش��تی برای پهلو گرفتن در
سواحل خود پاس��خ منفی دهند .از آنجاییکه
 90درص��د تج��ارت جهانی از طری��ق دریا و
ی ش��ود ،قرنطینه ش��دن ایران
بنادر انجام م 
نگرانیهایی را از جمله کاهش سطح تجارت
کش��ورمان از طریق دریا به وجود آوردهاست.
پس از اعالم ش��یوع ویروس کرون��ا در ایران،
همس��ای ه های که با ایران مرز مشترک دارند،
پنج همس��ایه زمین��ی یعنی ع��راق ،ترکیه،
ترکمنستان ،افغانستان و پاکستان تدابیری را
ب��رای محدودیت رفتو آمد ب��ا ایران به اجرا
گذاشتند که از بسته ش��دن مرزهای زمینی،
هوای��ی و دریایی تا توقف پروازه��ا به مبدأ و
مقصد ایران در نوس��ان بوده اس��ت از آنجاکه
تج��ارت زمین��ی ایران با عراق بع��د از تحریم
اهمیت بیشتری پیدا کرده است ،بستن مرزها
یعنی ُکند ش��دن تجارت با این کشور و تاثیر
آن بر اقتصاد کش��ور اس��ت .در حقیقت بسته
ش��دن مرز این کش��ورها ،جریان ورود ارز به

میکند
کش��ور را ب��ا چالش رو ب��هرو
و از س��رعت آن میکاهد .حتی در این مدت
تعدادی از کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج
ف��ارس هم ممنوعیت و محدودیت هایی برای
تردد کشتی های ایرانی در نظر گرفتند که این
موضوع باعث سرگردانی بسیاری از شناور های
ایرانی گردید .از س��وی دیگر به دلیل تحریم
ها بسیاری از خطوط شرکتهای کشتیرانی
ی هایشان به بنادر
امکان اعزام مس��تقیم کشت 
ایران را ندارند و محموالت متعلق به کشورمان
ی کنند
را در بنادر کشورهای همسایه تخلیه م 
ی های
و این بارها به طور غیرمستقیم با کشت 
ک و سنتی وارد
تجاری دیگر یا شناورهای کوچ 
بنادرمان میش��ود .از همه مهم تر مشکالت
فراوانی که برای پرس��نل کش��تی ها در زمان
ت��ردد در بنادر مختلف در صورت عدم رعایت
پروتکل بهداشت جهانی این موضوع به تنهایی
می توان��د خطراتی متعددی برای س�لامتی
دریانوردان ایجاد نماید و این قشر بعلت شرایط
کاری و زمان حضور در کش��تی آس��یب های
جدی وارد مینماید .ب��رای اقتصاد ایران که با
تحری م ها از یک س��و و ورود به لیس��ت سیاه
گ��روه ویژه اقدام مالی  FATFاز س��وی دیگر
دستو پنجه نرم میکند؛ ناخود آگاه این تاثیر
بیش��تر خواهد بود .از سوی دیگر چین بزرگ
ترین ش��ریک تجاری ایران است .ایران نیز به
دلی��ل حجم باالی صادرات��ی و وارداتی با این

کش��ور نیز از این مستثنی خارج نشده است.
تاثیرات منفی ویروس کرونا تمهیداتی از سوی
اکثر کش��ورها در طیف حمل و نقل با کشتی
و اقداماتی نظیر قرنطینه خدمه و کش��تی ها
را در پی داش��ته است .بنابراین با بروز شرایط
اخیر ،شاهد افزایش بیکاری در بین لنجداران
و خدمه اینگونه ش��ناورها همزمان با کاهش
واردات و صادرات کاالها از طریق بنادر کوچک
هم خواهیم بود که کاهش فعالیت بنادر محلی
و کارکن��ان آنان را نیز به دنب��ال دارد .با تمام
این اوصاف ،همچنان وظیفه سنگینی بر عهده
مسئولین بندری و متولیان و مجریان صنعت
حمل و نقل کش��ورمان است تا از آلوده شدن
این کاالها پس از ورود به کش��ور و همچنین
آسیب رسیدن به محموالت صادراتی خوراکی
ایرانی به سایر کش��ورها جلوگیری کنند و از
ی های ویروسی جدید به کارکنان
سرایت بیمار 
و کارگران بنادر جلوگیری کنند .این وضعیت
تنه��ا تجارت دریایی ای��ران را تحت تاثیر قرار
ندادهاس��ت .طبق گزارشهای رسمی حجم
تجارت دریایی در دنیا از ۲۰ژانویه تا  ۱۰فوریه
س��ال جاری می�لادی بین  ۲۰ت��ا  ۴۰درصد
کاهش یافته که آن هم به دلیل تقلیل مراودات
تج��اری از طریق بنادر چین��ی و کاهش تردد
ی ها در قاره آسیا است .مطمئنا ویروس
کشت 
کرونا ،اگ��ر کنترل و درمان نش��ود ،به زودی
اقتصاد و صنعت های جهان را فلج خواهد کرد.

گرامی باد روز ملی خلیج فارس  /خلیج همیشه فارس

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز خلیج فارس و یادآور از خودگذشتگی های ملت سرافراز ایران
و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی بعد از  ۱۱۷سال تسلط جابران ه بر سواحل جنوبی کشور است.
 ۱۰اردیبهشت روزی افتخار آمیز و مهمی در تاریخ ایرانیان است .روزی که یادآور از
خود گذشتگی های ملت سرافراز ایران و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷
سال تسلط جابران ه بر سواحل جنوبی کشور ( ۲۱آوریل  ۱۶۲۲میالدی) می باشد.
وجه اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی و دولت
قرار گرفته و در  ۲۲تیرماه  ،۱۳۸۴هیات دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب
آن دهم اردیبهشت هر سال" ،روز ملی خلیج فارس" نام گرفت .قدیمی ترین اسناد
موجود درباره خلیج فارس به کتاب های باقیمانده از یونان باستان بر می گردد .در
موزه ملی قطر نیز که نقشه های قدیمی از جهان ،آسیای جنوب غربی (خاورمیانه)
و ...به نمایش گذاشته شده به وضوح و صراحت نام "خلیج فارس" در آنها ذکر گردیده
اس��ت .سازمان ملل هم طبق دستور العمل  19آگوست  1994میالدی خطاب به
اعضای این سازمان بر لزوم استفاده از واژه "خلیج فارس" تاکید کرده است؛ ولی با
این وجود باز هم تاریخ را تحریف می کنند! روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.
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تهیه و ابالغ دستورالعمل جلوگیری از انتشار گسترده ویروس کرونا در صنایع دریایی
در راستای کنترل و جلوگیری از انتشار گسترده ویروس کرونا ( ،)COVID-19جهت مدیریت و عملیات
فعالیت های دریایی دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها ،تجهیزات دریایی و فراساحلی طی
بخشنامه ای جهت رعایت و اطالع رسانی جدی ابالغ گردید.

روابط عمومی موسس��ه رده بندی ایرانیان ICS

ضمن تشکر از تدبیر سازمان بنادر و دریانوردی
به منظور اطالع رسانی به جامعه دریایی کشور
از اقدامات مختلفی که این س��ازمان ،موسسات

رده بندی و سایر متولیان امور در جهت کمک به

جامعه دریایی برای مقابله مؤثر با مشکالت ناشی

از شیوع  Coronavirusانجام داده اند تا همگی
بتوانیم در این برهه از زمان به وظایف و تکالیف

خودعملنمایند،اعالمکرد:بهاستحضارمیرساند
موسسه رده بندی ایرانیان بنا به تدبیر و دستور
س��ازمان بنادر و دریانوردی در راستای کنترل و

جلوگیری از انتشار گسترده ویروس کرونا ،جهت
مدیریت و عملیات فعالیت های دریایی اقدام به

تهیه دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات

ش��ناورها ،تجهیزات دریایی و فراساحلی با کد

 03/ICS10SP010نموده که مورد تایید اداره
کل و مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

س��ازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته اس��ت و

طی بخش��نامه ش��ماره /55302ص 98/مورخ

 1398/12/25مدی��ر کل امور دریایی س��ازمان
بنادر و دریانوردی جهت رعایت و اطالع رسانی

جدی ابالغ گردید .در ادامه این موسس��ه سعی

نمود ب��ا انجام تحقیقات الزم ب��ر روی عملکرد

و مشتریان و سایر ذینفعان موسسه ابالغ گردید.

سایر موسسات رده بندی خارجی و دولت های

الزم به یادآوری است ،بر اساس این دستورالعمل،

صاحب پرچم و سازمان های بین المللی دریایی و
بهداشتی دستورالعمل مذکور را تا جاییکه امکان
دارد به یک دایره المعارف جامع و به روز حاوی
تمهیدات تدابیر و الزامات سازمان ،موسسه و سایر
سامان های بین المللی برای پشتیبانی مدیریت
و عملیات شناورها و سایر تجهیزات و تاسیسات
دریایی و فراساحلی تبدیل نماید که دیروز نسخه
سوم این دستورالعمل راهنما منتشر و از طریق
واحد کنوانسیون ها و مقررات موسسه به همکاران

بازرس��ان موسس��ه  ICSمنبعد تا اطالع ثانوی
موظف هس��تند وجود و اجرای این آیین نامه و
ضمائم آن را بر روی ش��ناورهای اقیانوس پیما و
در دفاتر مدیریت آن ها کنترل نمایند .در ضمن
صرف وجود و اجرای آیین نامه فارس��ی بر روی
شناورهایغیرکنوانسیونیکفایتدارد.همانگونه
که در متن بخش��نامه آورده ش��ده است در وب
سایت موسس��ه رده بندی ایرانیان  ICSمحلی
برای دسترسی کامل به کلیه اسناد و مدارک به
روز گفته ش��ده که لیست آنان در دستورالعمل
راهنما آورده ش��ده اس��ت در این س��ایت ایجاد
شده زیرا امکان ارسال ایمیلی یا واتساپی بدلیل
حجم باال وجود ندارد .با توجه به اینکه از ملزومات
اصلی مقابله ب��ا این ویروس ،تعیین و تصویب و
اجرای قوانین مربوطه بصورت همگانی می باشد،
بدینوسیله از تمامی همکاران ،مشتریان و سایر
ذینفعان محترم موسس��ه درخواست می گردد،
دستورالعملفوقالذکررابطورکاملمطالعهنموده
و مفاد آن را در فعالیت های خود لحاظ نمایند.
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تکمیل شبکه اطالعاتی ایران در اعماق دریاها
دستیابی کشورمان به دانش طراحی و ساخت شبکه حسگرهای بیسیم زیرآبی بیانگر تکمیل شبکه
اطالعات رزمی ایران در نبردهای زیرسطحی است.
دری��ا یک��ی از عرصهه��ای مه��م حضور و
قدرتنمایی کش��ورها اس��ت که در صورت
تسلط بر آنها ،بسیاری از گزارههای سیاسی،
اقتصادی ،امنیتی و  ...دس��تخوش تغییراتی
به نفع کش��ور مس��لط ب��ر آبراهه��ا خواهد
ب��ود .امروزه جمع آوری ،پردازش و ارس��ال
دادهه��ا و اطالع��ات رزمی درباره دش��من،
تحرکات منطق��های و محی��ط عملیاتی از
اهمیت حیاتی برای هدایت واحدهای نظامی
در یک عملیات برخوردار اس��ت و ابزارهای
بس��یار قدرتمندی نیز برای جمع آوری این
اطالعات در دنیا به وجود آمده اس��ت که از
آن ها به منظور پیاده سازی عملیات "شبکه
ی ش��ود .تس��لط بر یک
محور" اس��تفاده م 
میدان نبرد زمینی به طور س��نتی س��ه بُعد
تس��لط اطالعاتی ،سطحی و هوایی را شامل
ل های اخیر
میش��ود ،هرچن��د که در س��ا 
تهدیدات جنگ الکترونیک نیز بر این عوامل
افزوده است ،اما صحنه نبرد دریایی عالوه بر
ابعاد فوقالذکر ،موضوع تسلط بر زیر سطح
دریا چه از نظر اطالعاتی و ش��ناخت محیط
زیر س��طح و چه توس��عه و تولید تجهیزات
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و تس��لیحات زیرسطحی اهمیتی فوق العاده
مه��م دارد .اهمیت این موض��وع را میتوان
در توس��عه روزافزون تس��لیحات دریایی از
جمله زیردریاییها برش��مرد که با استفاده
از فن��اوریه��ای جدیدتر ،روز ب��ه روز در
ح��ال افزایش قابلیت پنهانکاری خود در زیر
سطح هستند ،از سویی پنهانکاری نیروهای
غی��ر قانونی یا تروریس��تی ک��ه بعضا تحت
فرم��ان قدرتهای بزرگ هس��تند ،از دیگر
ضرورتهای توس��عه یک ش��بکه اطالعاتی

در دریاه��ا اس��ت؛ موضوع��ی ک��ه اهمیت
آن را م��یتوان در حمله اخی��ر به نفتکش
کش��ورمان در دریای س��رخ جس��تجو کرد.
دستاوردهای کشور یعنی دستیابی به نقشه
ه��ای هیدروگراف��ی ،برخورداری از ش��بکه
حسگرهای بیس��یم زیرآبی و همچنین توان
طراحی و تولید سامانه ناوبری زیرسطحی را
میتوان مولفه های مهمی در دس��تیابی به
قدرت دریایی زیرس��طحی برشمرد .ترکیب
نقشههای هیدروگرافی و شبکه حسگرهای
بیس��یم زیرآب��ی ب��ا پهپاده��ای دریایی که
نهایت��ا اطالعات آن در س��امانههای کنترل
و فرمانده��ی هوش��مند تجمیع میش��ود،
در حقیق��ت م��ی تواند حاکی از دس��تیابی
کش��ورمان به س��امانه های مدیریت صحنه
نبرد در اعماق دریاها باشد .از سویی ،طراحی
و ساخت سامانه ناوبری اینرسی زیرسطحی
ک��ه از دقت باالی��ی برخوردار هس��تند این
نوی��د را میدهد که در صورت س��رریز این
دانش و فن��اوری به دیگر حوزه های نظامی
از جمله سامانه های هدایت تسلیحات مانند
موشکها ،ش��اهد دستیابی به موشکهای
دقیقت��ر از نمون��ه های فعل��ی خواهیم بود.

Marine Engineering

تشکیل ستاد مدیریت راهبردی جهش تولید در سازمان بنادر
با دس�تور مدیرعامل س�ازمان بنادر و دریانوردی و ضرورت اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری س�ال
 ۱۳۹۹تحت عنوان سال جهش تولید ،ستاد مدیریت راهبردی جهش تولید در این سازمان تشکیل شد.
در حکم محمد راس��تاد؛ مدیرعامل سازمان

مدیری��ت راهب��ردی جهش تولی��د در این

بنادر و دریانوردی خطاب به س��ید س��عید

س��ازمان با اهداف و وظایف پیوست تشکیل

س��ید عالیی؛ عض��و هیأت عام��ل و معاون

می گردد و به موج��ب این حکم ،جنابعالی

برنام��ه ری��زی ،توس��عه مدیری��ت ومنابع

به عنوان جانش��ین مدیرعامل در این ستاد

س��ازمان بنادر ودریانوردی آمده است :نظر

منصوب می ش��وید .انتظار دارد با اتکال به

به نامگذاری س��ال  ۱۳۹۹تحت عنوان سال

خداوند منان و ب��ا رویکرد مدیریت جهادی

جهش تولید از س��وی مق��ام معظم رهبری

و اس��تقاده حداکث��ری از کلیه ظرفیت ها و

و ض��رورت اج��رای اوامر معظم ل��ه ولزوم

توانمندی های موجود در س��تاد سازمان و

مکلفن��د در این ح��وزه نهای��ت همکاری و

برنام��ه ری��زی منس��جم و هدفمن��د جهت

بنادر تابعه همه مس��اعی ممکن برای تحقق

هماهنگ��ی الزم را در تولید و ارائه اطالعات

تحق��ق این ام��ر مه��م و راهبردی ،س��تاد

امر راهبردی جهش تولید در س��ال ۱۳۹۹

و انج��ام تصمیمات ابالغی ب��ه عمل آورند.

به انجام رس��یده و با پایش منظم و مستمر
گزارش��ات دقیق عملکرد ب��ه اینجانب ارائه
ش��ود .بدیهی اس��ت کلیه معاونین ومدیران
کل محترم س��تادی و مدیران بن��ادر تابعه

صدور مجوز تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ)
هیئت وزیران به منظور ارائه خدمات به ش�رکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه های حفاری فاز ۱۴
پارس جنوبی ،با تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلس��ه هیئ��ت دولت که
به ریاس��ت حجت االسالم والمسلمین دکتر
حس��ن روحانی ،رئیس جمه��وری هفدهم
فروردین برگزار شد ،به استناد قانون دریایی
ای��ران و به منظور ارائه خدمات به ش��رکت
نفت و گاز پارس فعال در پروژه های حفاری
ف��از  ۱۴پارس جنوبی ،با تردد چهار ش��ناور

خارج��ی بین بنادر و جزایر ای��ران (کابوتاژ)

از اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای حاصل از

از زم��ان اب�لاغ ای��ن مصوبه تا پایان س��ال

نفت و گاز است ،اس��تفاده از توانمندی این

 ،۱۳۹۹تح��ت خدمت ش��رکت مهندس��ی

ش��ناورها ،نقش حیاتی را در این صنعت ایفا

س��اخت و تاسیس��ات دریایی ایران موافقت

نموده همچنین ،خرید ش��ناورهای خارجی

کرد .براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی دفتر

مورد نی��از پروژه های نفت و گاز کش��ور از

هیئت دول��ت ،باتوجه به اینکه بخش زیادی

لح��اظ اقتص��ادی مقرون به صرفه نیس��ت.
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تاکید دبیرکل آیمو بر ادامه روند تجارت و رفاه و سالمت پرسنل دریایی
در نشست مجازی دبیرکل آیمو با دبیرکل و سایر مسئوالن سازمان ملل متحد ،ضمن طرح اختالالت و محدودیت های سفر و روند
تجارت دریایی در شرایط وجود کرونا ،بر همکاری های بین المللی و تدابیر ملی برای مقابله با بحران بی سابقه کرونا تاکید شد.
نماینده جمهوری اس�لامی در سازمان بین

م��واد غذایی را امکان پذی��ر می کند ،گفت:

المللی دریانوردی ،اظهار داشت :کیتاک لیم

تج��ارت دریا محور هنوز هم جریان دارد اما

( )Kitack Limدر طول نشس��تی مجازی

چالش ها به دلیل محدودیت هایی که توسط

با روس��ای س��ازمان ملل متحد که به تاثیر

کشورها اعمال می ش��وند ،در حال افزایش

( )COVID-19در می��ان موضوعات دیگر

هستند .لیم تاکید کرد :سازمان بین المللی

اواخ��ر فروردین م��اه برگزار ش��د ،به طرح

دریان��وردی و صنعت دریای��ی به تضمین و

مسائلی از جمله اختالالت و محدودیت های

حمای��ت از جریان تج��ارت و زنجیره تامین

س��فر ،روند تجارت ،استدالل جهانی ،عرضه

جهانی همواره متعهد اس��ت .وی همچنین

الملل��ی دریان��وردی خاطر نش��ان کرد :در

مواد غذای��ی ،دارویی و تجهیزات پزش��کی

از س��ازمان ملل متحد درخواست کرد تا در

این نشس��ت که به ص��ورت ویدیوکنفرانس

پرداخت و بر اهمیت رفاه و س�لامت پرسنل

خصوص اینکه به دریانوردان ،پرسنل بندری

دریایی به ویژه دریانوردان و اهمیت تعویض

و دیگر کارکنان دریایی مهم عنوان "پرسنل

با گروه مدیریت ارش��د س��ازمان ملل متحد

و تغییر خدمه برای حمایت از زنجیره تأمین

کلیدی" داده ش��ود حمایت کن��د .به گفته

جهان��ی تاکید کرد .دبیرکل آیمو (س��ازمان

ماندانا منصوریان ،عالوه بر این در نشس��ت

تخصص��ی س��ازمان ملل متحد درخواس��ت

بین الملل��ی دریانوردی) ب��ا تاکید بر اینکه

مج��ازی مربوط��ه ،در خص��وص محدودیت

کرد ت��ا با همکاری ب��ا یکدیگ��ر ،در مقابل

صنع��ت حمل و نق��ل دریایی یک ش��ریان

ه��ای عمده ای ک��ه در تغیی��رات خدمه به

این معضل پاس��خ هماهنگ شده ای بدهند.

حیات��ی مهم برای اقتصاد به ش��مار می رود

دلیل ممنوعیت س��فر و محدودیت هایی که

و شریانی اس��ت که زنجیره تامین جهانی و

به طور فزاینده ای توس��ط دولت ها به دلیل

روند تجارت جهان��ی از جمله تامین فوری

بیماری های ( )COVID-19اعمال میشود،

دارویی مورد نیاز ،تجهیزات پزشکی و عرضه

صحبت ش��د .نماینده ایران در سازمان بین

به ریاس��ت دبیرکل س��ازمان مل��ل متحد و
همچنین روس��ای س��ازمان های تخصصی
سازمان ملل متحد FAO ،IFAD ،ICAO

 ILO ،ITU ،WHOو  WMOبرگ��زار
ش��د ،آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل
متحد نی��ز به اهمی��ت و نیاز ب��ه همکاری
های بین الملل��ی و همچنین تدابیر منطقه
ای و مل��ی ب��رای مقابل��ه ب��ا ای��ن بح��ران
بی س��ابقه پرداخت و از همه س��ازمان های
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آغاز عملیات حفاری نخستین چاه اکتشافی یلدا
مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس از آغاز عملیات حفاری نخستین حلقه چاه اکتشافی  -تحدیدی در
سازندهای کنگان و داالن بخش شرقی میدان گازی پارس جنوبی (ساختمان یلدا) خبر داد.
مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز
پارس ضمن اعالم این خبر گفت :به منظور
حفظ تداوم تولید از میدان گازی مش��ترك
پارس جنوب��ی و نیز اس��تفاده حداكثری از
زیرساخت های موجود ،بویژه ظرفیت مازاد
فرآورش��ی طرح توس��عه ف��از  ،12مدیریت
مهندسی نفت و گاز شركت نفت و گاز پارس
ن شناس��ی واجد
ارزیابی س��اختارهای زمی 
پتانسیل هیدروكربوری در حوزه جغرافیایی

کرد :در همین راستا ،پس از انجام مطالعات

حفاری یك حلقه چاه اكتش��افی -تحدیدی

میدان پارس جنوبی را در دس��تور كار خود

اولیه و اخذ تاییدیه از ش��ورای پورتفولیوی

در س��اختمان زمینشناس��ی دماغه شرقی

قرار داده اس��ت .علیاکبر ماجد خاطرنشان

مدیریت اكتش��اف ش��ركت ملی نفت ایران،

میدان پ��ارس جنوبی (س��اختمان یلدا) در
اولویت ش��رح فعالی��ت های ای��ن مدیریت
در س��ال  1399ق��رار گرفت��ه اس��ت .مدیر
مهندس��ی نفت و گاز ش��رکت نف��ت و گاز
پارس از جمله اهداف حفر نخس��تین حلقه
چ��اه در این محدوده را اكتش��اف و توصیف
الیه ه��ای نفت��ی ،مخ��ازن گازی كنگان و
داالن و نیز س��ازندهای ماسهسنگی فراقان
و زاكی��ن توصی��ف کرد و اف��زود :در همین
ارتب��اط و پس از تدوی��ن برنامه های فنی و
انجام عملیات ه��ای ژئوفیزیك و ژئوتكنیك
و نیز آماده س��ازی دستگاه حفاری پاسارگاد
 100و اس��تقرار آن در موقعیت س��اختمان
یلدا ،عملی��ات حفاری این چاه روز ش��نبه،
 30فروردین  99توس��ط شركت نفت و گاز
پ��ارس و با نظ��ارت و كارفرمای��ی مدیریت
اكتش��اف ش��ركت ملی نفت ایران آغاز شد.
صفحه  19شماره/137اردیبهشت ماه1399

تعویض موفقیتآمیز توپکران قدیمی سکوی بهرگانسر
با تالش کارکنان سکوی بهرگانسر ،توپکران قدیمی این سکو با موفقیت تعویض شد.
برای انج��ام این پروژه پ��س از دریافت مجوز
قطع تولید ،ارزیابی ریس��ک و تقسیم وظایف
بین واحدهای مختلف ،تزریق آب دریا و مواد
شیمیایی مناس��ب به خط دریایی  16اینچ از
س��کو برای تخلیه کامل نفت به خش��کی در
راس��تای جلوگیری از هرگونه ریزش نفت به
دریا با هماهنگی کارخانجات خشکی انجام و
شناور در محل توپکران با رعایت احتیاط های
الزم برای برخورد نکردن با سکوی  PPقدیم یا
 MPجدید با توجه به نبود پهلوگیر در آن نقطه
مستقر شد .برداشتن توپکران قدیم و متعلقات
مربوطه پس از جداسازی مسیرهای ارتباطی
توس��ط شناور ،نصب اس��پول و شیر توپی 16
این��چ کالس  ،600نصب اس��پول و ش��یر 16
اینچ کالس  300و محفظه توپکران ،س��اخت
و نصب کلمپس و س��اپورتهای نگهدارنده،
انجام تست نشتی تجهیزات نصب شده طبق

دستورالعملهای فنی واحد بازرسی فنی و در
مدار تولید ق��رار دادن کلیه چاه های میادین
هندیجان و بهرگانسر و نرمال شدن تولید سکو
از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه بود .با
این اقدام ،امکان توپکرانی مستمر در این خط
لوله فراهم ش��ده و امید میرود با تخلیه آب
موجود در این خط لوله که عاملی تهدیدکننده
اس��ت و میتوان��د باعث خوردگی و س��وراخ
ش��دن خط لوله شود ،طول عمر این خط لوله
افزایش یافته و در ادامه امکان انجام توپکرانی
هوش��مند در این خط لوله فراهم شود که به
ی توان در خصوص ادامه اس��تفاده
دنبال آن م 
از این خ��ط لوله یا طراحی و اجرای یک خط
لوله جدید تصمی م گیری ک��رد .اگر این خط
لوله عمری چندین ساله داشته باشد ،از صرف
هزینه چند ده میلیون دالری برای ساخت یک
خط لوله جدید جلوگیری خواهد شد .براساس

گزارش روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره
ای��ران ،عملیات تعویض توپک��ران با همکاری
و همدلی قابل س��تایش هم��کاران واحدهای
دریا و خش��کی طبق برنام��ه از پیش طراحی
شده آغاز ش��د و خوشبختانه بدون هیچگونه
حادث��ه و نفتریزی به دریا به پایان رس��ید.

آمادگی ایزوایکو جهت واگذاری زمین به دانشگاهها

ایزوایکو اعالم کرده ،آماده واگذاری زمینهایی قطع ه بندی ش�ده برای ایجاد ش�هرک نوآوریهای دریایی و اس�تقرار
شرکتهای دانش بنیان مرتبط با صنایع دریایی و کشتیسازی به دانشگا ه ها است.
مع��اون پژوه��ش و فن��اوری دانش��گاه آزاد
اس�لامی واحد بندرعباس در نشست خود با
مدیرعامل شرکت کش��تیسازی و شهرک
های صنعتی هرمزگان در محل شهرکهای
صنتع��ی هرمزگان که اوایل اردیبهش��ت ماه
برگزار ش��د ،درب��اره واگذاری ش��هرکهای
نوآوری ش��رکت کشتیس��ازی هرمزگان به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،اظهار
داشت :در راستای سیاست گسترش تحقیق
و توسعه صنعت در دانشگاه آزاد اسالمی مقرر
ش��د تا این دانشگاه در راهاندازی این شهرک
ها اقدام عاجل انجام دهد .علیرضا س��ایبانی
افزود :دانشگاه آزاد اسالمی با سیاست توسعه
ک ها و صنایع
و همکاری در راهاندازی ش��هر 
هرمزگان ،حرکت خود را به سمت دانشگاههای
کارآفرین محور تنظیم و در این راستا در کنار
ایجاد اشتغال ،درآمدزایی غیرشهریهای را نیز
در دس��تور کار خود دارد .مع��اون پژوهش و
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
با بیان اینکه دانشگاه به واسطه داشتن ظرفیت
باال ،میتواند تأثیرات عمیق و ش��گرفی را بر
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صنعت بگ��ذارد ،اضافه کرد :تخصیص مکانی
مناس��ب برای اس��تقرار ش��رکتهای دانش
بنیان این دانش��گاه که کار مرتبط با صنایع
را انج��ام میدهند ،میتوان��د آغاز خوبی در
این پیمان باشد .سایبانی از تدوین پروپزال این
شهرک نوآوری در یکی از قطعات انتخابی این
شرکت خبر داد و عنوان کرد :با جانمایی این
مرک��ز نوآوری و تدوین و تهیه پروپزال آن؛ به
شهرکهای صنعتی ،امید است که اقدامات
عاجل در این حوزه هرچه سریعتر انجام شود.
زمی�ن ه�ای ش�هرک ه�ای صنعت�ی
در اختی�ار دانش�گاه آزاد اسلامی

ی س��ازی و صنایع
مدیرعامل مجتمع کش��ت 
فراس��احل ایران (ایزوایکو) نی��ز از تخصیص
زمین و آمادهس��ازی فضای الزم اولیه به این
امر اس��تقبال کرد و گفت :زمینهای قطعه
بندی شده این شرکت برای تخصیص به این
مراکز آمادهاند و با طی مراحل اداری و قانونی
در اختیار دانشگاه آزاد اسالمی قرار میگیرد.
حمید رضائیاناصل ادامه داد :آمادگی داریم
تا در حوزه صنایع کش��تیس��ازی و دریایی
هرگونه همکاری را با مراکز دانشگاهی داشته
باشیم و از پیشنهاد این طر ح ها نیز استقبال
ک��رده و همکاری الزم را انج��ام خواهیم داد.

Marine Engineering

بیشتر شدن سهم محصوالت زیستی دریایی در سفره مردم

م نامه همکاری س ه جانبه ای جهت کاهش مصرف گوشت قرمز و جایگزینی محصوالت
تفاه 
غذایی آبزی به جای آن و افزایش کیفیت سبد غذایی مردم منعقد شد.
ایران یکی از کشورهایی است که میزان مصرف
محص��والت غذایی آبزی در آن پایین اس��ت.
محصوالتی که در دنیا جزء اولویتهای غذایی
محسوب میشود .اما در ایران سرانه مصرف
پایینی دارد .این موضوع به یکی از دغدغههای
متولیان افزایش کیفیت سبد غذایی مردم بدل
شده اس��ت .همین دغدغه هم مبنای انعقاد
یک تفاه م نامه همکاری س ه جانبه با حمایت
س��تاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و
فناوری ش��ده است .دبیر ستاد توسعه زیست
فن��اوری معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت
جمه��وری درباره این تفاه��منامه میگوید:
ب��ا توجه به اینکه مصرف س��رانه محصوالت
غذایی دریایی در س��فره ایرانیان بسیار ناچیز
است و ما هم یکی از اولویتهای کاری خود
را توسعه محصوالت زیستی دریایی قرار داده
ایم تصمیم ب��ه تدوین برنام��های ملی برای
تحقق این موضوع گرفتیم .قرار بر این اس��ت
ت مالی
ک��ه در قالب این توافقنامه و با حمای 
 35میلیارد تومانی ستاد توسعه زیستفناوری
معاونت علمی و فناوری ،صرفه جویی ارزی 76
میلیون دالری در کش��ور اتفاق بیفتد .تفاهم
نام ه ای که به افزایش تولید تن ماهی ،جلبک
و آرتمی��ا ،امگا  4و آنزی��م پروتئاز از ضایعات

آبزی��ان ،افزای��ش تولید خاویار و م��واد اولیه
کارب��ردی در صنایع غذایی میانجامد .بنا به
گفته مصطفی قانعی ،یکی از مهمترین اهداف
انعقاد این تفاه م نامه همکاری که میان ستاد
توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری
ریاس��ت جمهوری ،موسس��ه تحقیقات علوم
شیالتی کشور و شرکت تحفه به امضا رسیده
است ،کاهش مصرف گوشت قرمز و جایگزینی
تن ماه��ی به جای آن اس��ت .حیات دریایی
یکی از پرکاربردترین گون ه های زیستی روی
زمین اس��ت .یک گستره وسیع و پرجمعیت
که در صنایع غذایی ،آرایش��ی و بهداش��تی،
تغذیه ای

مکمل های

مواد دارویی ،آنزیمها،

و درمانی به کار می آیند .این موجودات زنده
دریایی میتوانند کیفیت سفره ایرانیان را ارتقا
ی گوید :ستاد توسعه
دهند .قانعی در اینباره م 
زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای تحقق توسعه زیست دریایی در
کشور گروهی با همین نام در ستاد راه اندازی
کرده اس��ت تا اقدامات این حوزه به ش��کلی
منس��جم و هماهنگ پیش برود .این گروه در
هماهنگی کامل با دیگ��ر بازیگران این حوزه
ی کند و هم��کاری نزدیکی با آنها
فعالی��ت م 
دارد .نتیجه این کار ،پیشگیری از دوبارهکاری
ه��ا و همافزایی اقدامات در این حوزه اس��ت.

حمایت از خالقان زیستفناوری دریا  /بازار  50میلیارد دالری

ت فناوری دریا اولویتی است که ستاد توسعه زیستفناوری
شناس�ایی و حمایت از ش�رکت های نوآور در حوزه زیس� 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال میکند.
شناس��ایی و حمای��ت از ش��رکت های ن��وآور به

نعمت تعریف کردهاند و اس��تفاده از این زیس��ت

کش��ور می انجامد .این خالقیته��ا و نوآوریها

فناوری دریا س��االنه  ۵۰میلیارد دالر س��ود آوری

ی ها و ظرفیته��ای موجود
ش��کوفایی توانمن��د 
قرار اس��ت در آینده ای نزدیک سهم قابل توجهی

در اقتصاد کش��ور داشته باشند .بیش از  70درصد
کره زمین را آب پوش��انده است .پهنه وسیعی که

دربرگیرنده زیستبومی متنوع و بزرگ از جانداران
اس��ت .کش��ورهایی که در معرض این گستره آبی

ق��رار دارند پروژههایی ملی برای بهره بردن از این

بوم را در اولویت قرار دادهاند .بازار جهانی زیس��ت
دارد .ای��ن رقم بزرگ تنها با توس��عه فناوری های

این صنعت رو به رش��د جهانی اتفاق افتاده اس��ت.
کس��ب و کارهایی که نقش��ی موثر در رونق دهی
به اش��تغال و کارآفرینی در کش��ور دارند و گزینه
مناس��بی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه و

مجاور اقیانوسها محس��وب می شوند .بطور مثال

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در فیلیپین ،اندونزی،
برزیل و شیلی ،توانس��ته بخش اعظمی از اقتصاد
این کش��ورها را تامین کند .این کشورها به عنوان

پیش��تازان حوزه آبزیپروری ش��ناخته می شوند.
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درمان سرطان با اسفنج دریایی
مولکولهای اسفنج دریایی میتواند داروی اثر بخشی برای درمان بعضی سرطانها باشد و
ل های سرطان دهانه رحم را متوقف کند.
همچنین می تواند رشد سلو 
طبیع��ت منب��ع عظیمی از داروه��ای مؤثر و
ت بخش اس��ت .حیوان��ات و گیاهان در
نج��ا 
طول تاریخ بش��ر هم��واره ترکیب��ات دارویی
ی های انس��ان فراهم کرده
برای درمان بیمار 
اند .حال نتایج مطالعات جدید نشان میدهد
ی توانند
ج های دریایی م 
که مولکولهای اسفن 
مانع از رشد سلولهای سرطان دهانه رحم در
محیط آزمایشگاهی شود .دانشمندان مولکول
ه��ای یک اس��فنج دریایی متعل��ق به دریای
اندونزی را اس��تخراج کرده و با انجام بررسی
ها بیش��تر متوجه ش��دند که این مولکولها
میتوانند رش��د س��لولهای سرطانی دهانه
رح��م را متوقف کنند .مواد ش��یمیایی که به
صورت طبیعی در اس��فنج دریایی وجود دارد
از دیرب��از ب ه عنوان کاندیدی ب��رای مقابله با
طیف وسیعی از بیماریهای خطرناک انسانی
از جمل��ه باکتریهای عفون��ی قوی ،باکتری
های مقاوم در برابر آنتیبیوتیک ،سل ،ماالریا
و انواع س��رطان شناخته میش��ود .براساس

ای��ن گ��زارش از نیواطلس ،یافت�� ه های تیم
تحقیقاتی دانش��گاه کارولینای جنوبی حاکی
از آن اس��ت که ترکیبات موجود در اس��فنج
دریایی داروی اثر بخشی برای درمان سرطان
پانکراس ،پروس��تات و مالنوما (نوعی سرطان
پوس��ت) به ش��مار میرود .نتایج جدیدترین
ی دهد
مطالعه ای��ن تیم تحقیقاتی نش��ان م 

اس��فنج دریایی متعل��ق به خلی��ج مانادو در
ل های سرطان
اندونزی میتواند رش��د س��لو 
دهان��ه رحم را بگی��رد .س��رطان دهانه رحم
چهارمین سرطان رایج میان زنان است که از
ابتدای س��ال  ۲۰۲۰تنها در آمریکا  ۴هزار و
 ۲۹۰را ب��ه کام م��رگ کش��انده و  ۱۳هزار و
 ۸۰۰مورد جدید تش��خیص داده شده است.

تصفیه آب دریا با یک ژنراتور بخار ارزان و نور خورشید
دانش�مندان "دانشگاه لینشوپینگ" ( )Linköping Universityسوئد در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه
دستگاه بخارساز ارزان و سازگار با محیط زیست شد ه اند که میتوان از آن برای تصفیه آب استفاده نمود.
دانشمندانسوئدیاخیراموفقبهطراحیوتوسعه
یک بخار س��از کاربردی شدهاند که با استفاده از
نور خورشید آب را تصفیه میکند .در مقایسه با
تبخیر مستقیم آب ،میزان تولید بخار این ژنراتور
بخار ۵-۴برابر بیشتر است .نمک زدایی یا شیرین
کردن آب دریا و پیشرفت در تمیز کردن فاضالب
ش های مهمی برای مقابله با کمبود آب شیرین
رو 
ی شوند .در این میان توسعه
در جهان محسوب م 
دستگاهی برای تبخیر آب شور با استفاده از انرژی
خورشیدی و تبدیل آن به آب شیرین بسیار مهم
اس��ت .براساس گزارش واتر وورد ،در این مطالعه
جدید دانشمندان موفق به توسعه یک ژنراتور بخار
ترکیبی از یک هواژل شدهاند که شامل ساختار
مبتنیبرسلولزدارایپلیمرارگانیکپلیاستایرن
س��ولفونات ( )PEDOT: PSSاست .این پلیمر
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میتواند انرژی ساطع شده از نور خورشید به ویژه
در طیف مادون قرمز را جذب کند در این طیف
گرمای بیشتری از خورشید به خارج از آن ساطع
میشود .هواژل نیز دارای نانو ساختار متخلخل
است به این معنی که مقادیر زیادی آب در منافذ
آن جذب میشوندَ " .هواِ -ژل یا ایروژل" یک ماده
تولیدی است که کمترین چگالی را در میان مواد
جامد دارد .این ماده از یک ژل به دست میآید که
در آن قسمت مایع ژل با گاز جایگزین میشود.
نتیجه این فرایند مادهای جامد با چگالی بسیار کم
و در عین حال ،ویژگی قابلتوجه در زمینه عایق
گرمایی است .یک فوم ( )foamمتخلخل و عایق
در این سیستم وجود دارد که بین آب و هواژل قرار
گرفته است .گرمای ناشی از خورشید باعث تبخیر
ی ش��ود و این در حالی اس��ت که نمک و
آب م 

مواد دیگر در پشت عایق باقی میمانند" .ترو پتری

روک��و" ( )Tero-Petri Ruokoمحق��ق مقطع
فوق دکتری آزمایشگاه الکترونیک آلی و یکی از

نویسندگان این مطالعه گفت :این هواژل بسیار
بادوام اس��ت و آب دریایی که از طریق تبخیر از

ی کند به آب آشامیدنی با کیفیت
سیستم عبور م 
بسیار باالیی تبدیل میشود .آنچه در مورد این
سیستم بسیار جالب است این می باشد که این

سیس��تم سازگار با محیط زیست است زیرا ما از
نانو سلولز و پلیمر برای ساخت آن استفاده کردیم.

 ۹۰درصد هواژل نیز از هوا ساخته شده است .ما

نهانفریکه
امیدواریمکهراهحلمابتواندبهمیلیو 
در جهان دسترسی به آب تمیز ندارند کمک کند.
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ا ن مهندسی ردیایی اریان رد یک اقب ...
در صفحه اینستاگرام انجمن میبینید:

• معرفی اعضای حقوقی انجمن
• معرفی کتب و انتشارات انجمن
• اطالعرسانی دورهها و کالسهای آموزشی انجمن
• کدتخفیف اختصاصی شرکت در رویدادها ،دورهها و انتشارات
• انتشار اخبار مرتبط با حوزه دریا
• پوشش زنده رویدادهای انجمن
• معرفی برگزیدگان( نویسندگان مقاالت ،کتب ،اساتید و )...
• آلبومهای تصویری رویدادهای سنوات گذشته انجمن

شناسه کاربری صفحه رسمی
انجمن مهندسی دریایی ایران

