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نیاز مبرم به توسعه و پیشرفت فناوری های دریایی

این روزها مش��کالت و رکود اقتصادی به
مهمترین چالش جامعه تبدیل و دغدغه
بس��یاری از هموطنان ش��ده است .رمز
اساسی عبور از این مشکالت در حمایت
از تولی��د داخل اس��ت .در صورت تالش
جمعی مردم و مسئوالن برای تحقق شعار
سال شاهد تحوالت چشمگیری در کشور
خواهیم بود .جهش تولید ،اقتصاد ملی را
قدرتمند ساخته ،موجب بهبود رفاه خانوار
ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا
خواهد داد .کارشناسان و تحلیلگران نیز
معتقدند ،اقتصاد تک محصولی و کشور
واردات پایه به شدت در مقابل تالطمات
خارجی و تحریم های اقتصادی آس��یب
پذیر است .بر همین اساس رهبر معظم
انقالب اسالمی امسال را "جهش تولید"
نام نهاده اند.
در س��الهای اخیر یکی از بخش هایی
که توجه زیادی به آن ش��ده ،استفاده از
دریا و اقیانوس ها می باشد که از اهداف
توس��عه پایدار است ،در واقع دریا یکی از
ظرفیتهای مهم هر کش��ور دارای دریا
و س��احل اس��ت چون اقتصاد دریایی و
اس��تفاده از صنایع آن قابلیت و پتانسیل
باالیی برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی
دارد .خوشبختانه دریا یکی از پهنه های
طبیعی می باش��د که ایران را در جنوب
و ش��مال احاط��ه ک��رده و ب��ازاری بكر

برای محصوالت فناورانه دریایی اس��ت،
محصوالتی که نقشی تاثیرگذار در رونق
اقتصادی کش��ور دارند .استفاده از دریا و
ی بر داشتن علم
سواحل گس��ترده مبتن 
و فناوری می باش��د و بهره ب��ردن از آن
یکی از وظایف ما در زیست بوم فناوری و
نوآوری است .این نعمت و داشته خدایی
را باید با تامین زیر ساخت های بیشتر به
یکی از ارکان اقتصادی کشور بدل کنیم
و نیازهایی از جنس توسعه حمل و نقل
دریایی ،شیالت ،گردشگری ،ساخت سکو
و انواع شناور ،بنادر و  ...را تامین نماییم.
خوش��بختانه صنایع دریایی کش��ور زیر
س��اخت های خوبی مخصوصا در بخش
علمی دارد ،اما به عنوان یک صنعت مادر
نیاز به توجه بیش��تر دولتمردان به همه
قس��مت های آن ،اجرای قوانین مصوبه،
استفاده از نقشه راه و سند توسعه صنایع
دریایی دارد تا شاهد شکوفایی کاملتر در
این بخش از صنایع کشور باشیم.
سیاس��ت پیش��رفت علمی با شتاب باال،
یک سیاس��ت بنیادی برای نظام است و
بی شک نقش پژوهش و تحقیق به عنوان
یکی از سرچش��مه ه��ای تولید غیرقابل
انکار است .پژوهش همواره در جامعه ما
از ارزش و مق��ام وی��ژه ای برخوردار بوده
بطوریکه هم اکن��ون تولید دانش بنیان
الگوی تولید عصر کنونی است .پس یکی
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از مهمترین راه های جهش تولید ،تحقیق
و پژوهش بوده و مسایلی که به این موضوع
مرتبط می شوند اهمیت بسیار بیشتری
پیدا کرده اس��ت .پس باید برای حمایت
ش��رکت های دان��ش بنیان ای��ن حوزه
تالش کنیم ،تالشی که منجر به توسعه
محصوالت فناورانه دریایی و کارآمد شود.
این حمایت ها در کن��ار تامین نیازهای
اقتصادی کشور به اشتغالزایی هم کمک
خواهد کرد .امروزه ش��رکت های دانش
بنیان بس��یاری در زمین��ه های مختلف
صنایع دریایی مشغول به فعالیت هستند
و محصوالت باکیفیتی را تولید می کنند.
کسب اقتدار علمی و تالش برای جهش
تولید از طریق تحقیق و پژوهش ،نیازمند
کار ش��بانه روزی و تالش برای تغییراتی
اس��ت که سال ها وجود آن مانع از پیوند
مدام دانشگاه و صنعت و در نتیجه تولید
ثروت شده است .توسعه فناوری ها یک
ضرورت انکار ناپذیر است زیرا یافته های
علمی و پژوهش��ی در صنعت در کاهش
هزینه های فعالی��ت های تولیدی نقش
دارد و بدیهی اس��ت که ش��تاب علمی و
پژوهشی ،رفع موانع تولید ،حمایت مالی
از طرح های پژوهشی کاربردی و استفاده
از ظرفیت بزرگ جوانان و پژوهش��گران
نخبه و توانمند ،یاری رس��ان پیش��رفت
کشور می باشد.
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خودکفایی ایران در اجرای فیبر نوری دریایی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد با تالش کارشناسان وزارت دفاع و شرکت ارتباطات زیرساخت ،کشورمان
در اجرای فیبر نوری دریایی به خودکفایی رسیدیم.
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات در آیین افتتاح
پروژه رینگ فیبر نوری جزایر قشم ،کیش و خارک
با بیان اینکه شرایط کرونا مقداری ارزش و اهمیت
فضای مجازی و زیرساختهای ارتباطی را در دنیا
و کشور ما روشن کرد گفت :حدود دو سال پیش
بود که برای دو س��ه روز فیبر نوری مس��یر کیش
قطع شد و این قطعی باعث شد زندگی در کیش
مختل ش��ود .در قشم هم چند بار این اتفاق افتاد.
محمد جواد آذری جهرمی افزود :یکی از برنامههای
جدی ما پایداری ارتباطات است و به خواست مردم

داشته باش��د .وی با تاکید بر اینکه این پروژه یک

کارشناسی که قبل از سفر انجام شده بود و با توجه

جزایر کیش و قشم این پروژهها را کلید زدیم .آذری

ظاهری داشته و آن اجرای  ۸۰کیلومتر فیبر نوری

به لزوم برقراری عدالت آموزش��ی در شرایط فعلی

جهرمی ادامه داد :امروز شبکه فیبر نوری در کیش

با یک س��رمایهگذاری  ۳۷۶میلی��ارد ریالی بوده

و با توجه به اینکه زیرساختهای ارتباطی الزمه

قشم و خارک پایدار شده است .ظرفیت رادیویی تا

است ،گفت :اما باطن این پروژه خودکفایی بود .ما

عدالت آموزشی اس��ت ،مصوب شد تا پایان سال

تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی هم افزایش پیدا

پیش از این در زمینه اجرای فیبر نوری مسیرهای

 ۱۲۰سایت نس��ل س��وم و چهارم در این استان

کرده اس��ت .این پروژه بای��د ادامه پیدا کند تا این

دریایی از توانمندی داخلی برخوردار نبودیم .وزیر

احداث ش��ود .وی افزود :همچنین  ۲۲۰کیلومتر

ارتباطات اف��زود :ما از آقای امیر حاتمی وزیر دفاع

فیبر نوری جدید در این اس��تان اجرا میشود۸۰ .

درخواست کردیم تا ظرفیت نیروهای مسلح را فعال

کیلومت��ر در منطقه عمومی حاجی آب��اد و ۱۴۰

کند برای اینک��ه در این عرصه به توانمندیهای

کیلومتر در منطقه عمومی بشاگرد .این پروژهای

کش��ور اضافه شود .آذری جهرمی ادامه داد :انصافا

جدید فیبر نوری زیرساخت احداث آن  ۱۲۰سایت

کار بزرگی انجام ش��د و این پروژه به دستاوردهای

جدید خواهند بود .وزیر ارتباط��ات ادامه داد :این

خودکفایی ما افزود ،عالوه بر آن که برای اجرا با یک

پروژهها در مجموعه  ۱۰۶میلیارد تومان اعتبار نیاز

سوم نمونه خارجی هزینه ش��د که جا دارد هم از

دارد ک��ه ما آن را تامین میکنیم و از همین فردا

جزایر هم به شبکه فیبر نوری کشور متصل شوند.

شرکت صا ایران و هم شرکت ارتباطات زیرساخت

عملیات آن اجرایی میشود و نخستین پروژه هم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد :این

بابتزحماتیکهکشیدندتشکرکنم.آذریجهرمی

منطقه باقی مانده در

ت های سه
راهاندازی س��ای 

ی ش��ود در نظام تحصیل و سالمت
اتفاف باعث م 

با بیان اینکه البته هنوز در برخی از مناطقی عقب

قشم برای تکمیل پوشش نسل سوم و چهارم است

مردم جزایر خلیج فارس ارتباط��ات پایدارتری را

ی هایی وجود دارد ،گفت :در بررس��یهای
ماندگ 

تا پوشش ارتباطات قشم هم  ۱۰۰درصدی شود.
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ی های نوین الزمه حضور در دریاها
فناور 
ی کند و عنوان
فرمانده نیروی دریایی ارتش الزمه حضور در دریا را نیازمند تجهیزاتی دانست که بر لبه فناوری حرکت م 
کرد :وقتی به مجموع ه های نظامی مینگریم میبینیم که پیچید ه تر شدهاند و از فناوریهای نوین بهره میگیرند.
فرمان��ده نی��روی دریای��ی راهب��ردی ارتش
جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه امیدوارم
همه توانس��ته باش��یم از ایام سوگواری محرم
اس��تفاده حداکث��ری کنی��م و از حرکت امام
حس��ین (ع) در راه ص��راط مس��تقیم درس
بگیریم به اهمیت حرکت انس��ان بهس��مت
س��عادت و تقرب به درگاه الهی اش��اره کرد و
اظهار داش��ت :آموزه های دینی ما را بهسمت

مس��یر سعادت س��وق میدهد و قطعاً اگر به

دنبال س��عادت هستیم مجموعهای از قوانین

شخصی که از شجاعت و ایمان قوی برخوردار

اس��ت .امیر خانزادی که در مراس��م تکریم و

باش��د میتواند در برابر دشمن تا دندان مسلح

معارف��ه فرمانده آموزش تخصصهای دریایی

ایس��تادگی ک��رده و موفق ش��ود ،گف��ت :در

باقرالعلوم (ع) رش��ت سخن می گفت با اشاره

صورتیکه زمینههای ش��جاعت در اش��خاص

ص های دریایی نداجا در رشت،
به مرکز تخص 

نهادینه ش��ود به این درجه میرسند و رهبر

اظهار داش��ت :این مرکز با تربیت بیش از 70

معظم انق�لاب نیز بارها فرمودن��د که دانش،

درصد بدنه مورد نیاز نیروی دریایی ارتش گام

قدرت است .وی با تاکید بر اینکه تقویت مراکز

مهمی در راستای آموزش و پرورش نیروهای

فرهنگی و آموزشی بسیار حائز اهمیت است،

لو
متخصص برداش��ته است و امیدواریم تحو 

تصریح کرد :تعهد س��ازمانی چیزی است که

رشد چش��مگیری در گام دوم انقالب که گام

باید همواره تکرار شود و اینکه در چه سطحی

تمدنسازی است ،شاهد باشیم .فرمانده نیروی

و ب��رای انجام چه کاری ایس��تادهایم بس��یار

دریایی ارتش با بیان اینکه رهبر معظم انقالب

اهمیت دارد زیرا دریا یکی از س��طوح سخت و

در بیانیه گا م دوم دانش و فناوری را مورد تاکید

آموزشهای آن پیچیده است و قدم گذاشتن

قرار دادند خاطرنش��ان کرد :مرکز فرهنگی و

ت آفرین است.
در عرصه دریا فیالنفس��ه قدر 

آموزشی نداجا در رشت نقش مهمی در تحقق

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش الزمه حضور در

گام دوم انقالب خواهد داش��ت .گفتنی است

دری��ا را نیازمند تجهیزاتی دانس��ت که بر لبه

در این مراس��م که دهم شهریور برگزار شد از

ی کن��د و عنوان کرد :وقتی
فناوری حرکت م 

زحمات امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری

به مجموع ه های نظامی مینگریم میبینیم

فرمانده اس��بق مرکز آموزش تخصص های

ی خورد آن هم دش��منی که از
دش��من را م�� 

که پیچیده تر ش��دهاند و س��طحی از فناوری

دریای��ی باقرالعل��وم (ع) نداجا قدردانی ش��د

های نوی��ن بهره میگیرند و نیروی انس��انی

و امی��ر دری��ادار دوم مه��دی ش��عبانزاده به

ی کند .امیر خانزادی با
انواع ابزارها استفاده م 

که بناس��ت این فناوری و اب��زار پیچیده را در

ص های
عنوان فرمانده جدید آم��وزش تخص 

بیان اینکه در ق��رآن و آموزه های دینی آمده

کنار ه م بکار گیرد خودش انسان دانشمندی

دریای��ی باقرالعلوم (ع) رش��ت معرفی ش��د.

و مق��ررات برگرفته از آموزهه��ای دینی باید
در کن��ار هم قرار گیرد و ما را بهس��مت این
مسیر درست هدایت کند .امیر دریادار حسین
خانزادی با بیان اینکه ایجاد  3خصلت ش��امل
ایمان ،ش��جاعت و دانش در نیروهای ارتشی
اهمی��ت دارد ،افزود :ب��روز این  3ویژگی مهم
مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز بوده است
زیرا اگر ایمان نباشد صف شیاطین با صف حق
ی شود و اگر ایمان قوی نباشد
اشتباه گرفته م 
در صف ش��یاطین قرار میگیریم و برای یک
فرد نظامی اینکه تش��خص دهد صف دوست
و دش��من کجاس��ت و فریب لبخند دشمن را
نخورد بسیار مهم است .فرمانده نیروی دریایی
ارتش با اشاره به اینکه در تاریخ بعد از انقالب
نیز ش��اهد بودیم که عناصری در لباسهای
مختلف فریب دش��من را خوردند در حالیکه
کسوت ایمانی نیز داشتند ،خاطرنشان کرد :اگر
شجاعت نباش��د ،رزمنده قطعاً فریب ابزارهای
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لزومیکانقالبودگرگونیدرحوزهصنعتیکشور/بومیسازیگیربکسدریایی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :در سال جهش تولید شاهد دستاوردهای فاخری در زمینه دفاعی و نظامی
بودیم و این نهضت باید به بخش ملی نیز تسری یابد تا شاهد یک انقالب و دگرگونی در حوزه صنعتی کشور باشیم.

گیربکس بومی شناورهای گشتی ،جستجو
و نج��ات با حضور امی��ر حاتمی وزیر دفاع
رونمایی شد .امیر حاتمی در آئین رونمایی
از این دستاورد در نمایشگاه نهضت قطعه
سازی ،طی سخنانی اظهار داشت :در سال
مزین به ش��عار جهش تولی��د و با عنایت
به تأکیدات رهبر معظم انقالب اس�لامی
مبنی بر حرکت شتابنده در راستای بومی
س��ازی محصوالت دفاع��ی و نظر به نقش
کلیدی سامانههای قوای محرکه در تولید
ش��ناورهای نظام��ی و غیرنظام��ی تندرو،
س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در راه
دستیابی به خودکفایی در طراحی و تولید
این زنجیره مهم و حیاتی و رفع گلوگاههای
سامانه قوای محرکه شناور ،موفق به بومی
س��ازی گیربکس دریایی ش��د .وی با بیان
اینکه در صنایع کشتی سازی یکی از حوزه
های اصلی و گلوگاههای مهم ،سامان ه های
قوای محرکه و زیر مجموع ه های آن شامل
موتور ،گیربکس و سامانه رانش است ،گفت:
کشورهای غربی طی دهه های گذشته و به
روشهای مختلف از ورود این سامانهها به
جمهوری اسالمی ممانعت می کردند و در
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نهایت همین تحریمها برای سیستم دفاعی
کش��ور فرصتی را فراهم آورد تا با تکیه بر
ظرفیت و توانمندی بومی این محصوالت
را به مرحله تولید برسانند .امیر حاتمی رفع
گلوگاههای موجود در تأمین انواع س��امانه
ه��ای انتقال قدرت ش��ناورها ،دس��تیابی
ب��ه فن��اوری و دان��ش طراحی و س��اخت
سامانههای هیدرولیک ،کالچ و سایر اجزای
سیستم انتقال قدرت ،صرفه جویی ارزی و
اقتصادی کش��ور و همچنین ایجاد چرخه
تأمین قطعات را از مهمترین اهداف تولید
گیربکس دریایی برشمرد .وی با بیان اینکه
تولید محصوالت حوزه قوای محرکه و رانش
دریایی به دلیل نیازمندیهای این حوزه به
زیرساختهای عمیق دانشی و همچنین
هزین ه های سرمایهای سخت افزاری و نرم
ی های زیادی برخوردار
افزاری از پیچیدگ 
است ،گفت :متخصصان س��ازمان صنایع
دریایی وزارت دفاع با تحقیق گس��ترده در
ای��ن ح��وزه و با توجه به نی��از مبرم حوزه
نظام��ی و غی��ر نظامی به این س��امانهها
موفق شدند طی  ۱۲ماه گیبرکس ۱۶۵۰
اس��ب بخار را طراحی و تولید کنند .وزیر

دفاع در ادامه در خصوص قابلیت های این
گیربکس در حوزه نظامی ،گفت :نیروها و
ی��گان های نظامی در حوزه رزم ،مأموریت
و صحنه نبرد نیازمند استفاده از شناورهای
سبک ،تندرو ،جس��تجو و نجات با قدرت
مانور باال هستند و این سیستم رانش نیاز
نیروهای مس��لح را تأمین خواهد کرد و ما
را ی��ک گام به اهدافمان نزدیکتر میکند.
امیر حاتمی در تشریح قابلیت این سیستم
ران��ش در حوزه غیر نظام��ی ،گفت :از این
سیستم میتوان در شناورهای غیر نظامی
مانند شیالت ،سازمان اداره و بنادر و برخی
از واحدهای امنیتی و حفاظتی ساحلی نیز
بهره برد .وزیر دفاع گیربکس دریایی را یک
واسط اصلی و ضروری بین تولید توان موتور
و واحد پیشران عنوان کرد و افزود :طراحی
و انتخاب یک گیربکس مناسب از ضروریات
یک شناور است چرا که قادر است بوسیله
اجزای تشکیل دهنده خود انتقال حرکت و
گشتاور محور محرک را به سایر محورهای
ضروری انتقال دهد .امیر حاتمی در مراسم
افتتاحیه این نمایشگاه که اواسط شهریور
برگزار شد با بیان اینکه نهضت قطعه سازی
وزارت دفاع در شرایط تحریم شکل گرفته
اس��ت ،گفت :س��ال گذش��ته رونق تولید
ش های مختلف کش��ور و بویژه در
در بخ 
حوزه دفاعی به ط��ور کامل عینیت یافت
و امسال نیز در س��ال جهش تولید شاهد
دس��تاوردهای فاخ��ری در زمینه دفاعی و
نظامی را بودیم و این نهضت باید به بخش
ملی نیز تس��ری یابد تا شاهد یک انقالب
و دگرگونی در حوزه صنعتی کشور باشیم.
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کسب رتبه نخست ایران در اکتشافات نفت و گاز جهان

شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز در سال  ،۲۰۱۹با کشف  ۴.۹۷۳میلیارد بشکه معادل هیدروکربن
ت های نفت ملی و بینالمللی به
مایع ذخیره قابل برداشت ،جایگاه نخست را در بین شرکتهای بزرگ نفتی دنیا اعم از شرک 
خود اختصاص داد.
سید صالح هندی ،مدیر اکتشاف شرکت ملی

میدان ارم با ذخیره قابل برداش��ت معادل ۲.۷

نفت ایران در نامهای به مس��عود کرباس��یان،

میلیارد بشکه (معادل  ۲۰درصد کل گاز کشف

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران ،اعالم کرد:

شده در جهان) و میدان نا م آوران با ذخیره قابل

بنابر گزارش مؤسسه بینالمللی وود مکنزی در

برداشت  ۲.۳میلیارد بشکه (معادل  ۱۰.۵درصد

خصوص اکتشافات منابع هیدروکربنی جهان

از کل نفت کش��ف ش��ده در جهان) به ترتیب

در سال  ۲۰۱۹میالدی ،شرکت ملی نفت ایران

جایگاههای اول و سوم اکتشافات صورت گرفته

در جایگاه نخس��ت کشف نفت و گاز در جهان

در جهان در س��ال  ۲۰۱۹می�لادی را به خود

قرار گرفته است .براساس گزارش موسسه معتبر

اختصاص داده اند .همچنین در بخش دیگری

بینالمللی وود مکنزی که با عنوان "اکتشافات

از این گزارش آمده است :میزان اکتشاف های

جهانی  - ۲۰۱۹اس��تمرار سود آوری" منتشر

جهانی در س��ال  ۲۰۱۹میالدی معادل ۲۱.۲

شده اس��ت ،ش��رکت ملی نفت ایران در سال

میلیارد بشکه قابل برداشت بوده که این میزان

 ۲۰۱۹میالدی از نظر مجموع حجم اکتشافات

حدود دو برابر س��ال  ۲۰۱۸و بیشترین مقدار

انجا م شده (نفت و گاز) با کشف  ۴.۹۷۳میلیارد

بعد از س��ال  ۲۰۱۵میالدی بود .عالوه بر این

حجم هیدروکربن کشفشده در دنیا را به خود

بش��که معادل هیدروکربن مای��ع ذخیره قابل

در س��ال  ۲۰۱۹در سراسر جهان حدود ۶۰۰

اختصاص میدهد ۱۳ .کش��ف از  ۲۰کش��ف

برداش��ت ،جایگاه نخس��ت را در بین شرکت

چاه اکتشافی ،حفاری و تکمیل شده که موجب

ت های نفت
های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرک 

به کشف حدود  ۲۲۰میدان هیدروکربنی شده

بزرگ دنیا در س��ال  ۲۰۱۹میالدی نیز ذخیره

ملی و بینالمللی به خود اختصاص داده است.

اس��ت .در این دوره زمانی دو چاه اکتش��افی و

این رق��م معادل  ۳۱درص��د از مجموع حجم

توصیفی در ایران حفاری و تکمیل شده است.

هیدروکربن کشف ش��ده دنیا در سال ۲۰۱۹

بر مبنای این گزارش ،بسیاری از اکتشافهای

میالدی اس��ت .براس��اس این گزارش کش��ف

عمده انجامش��ده در سال  ۲۰۱۹به گاز دست

یافته ،به گون ه ای که دوس��وم از اکتشافهای
هیدروکربنی انجام شده در سال  ۲۰۱۹یعنی
معادل  ۱۰.۸میلیارد بش��که با  ۸۲تیسیاف
ف های انجامشده مربوط به گاز بوده
از اکتشا 
اس��ت .همچنین  ۹اکتش��اف بزرگ در س��ال
 ۲۰۱۹در کش��ورهای ایران ،روسیه ،موریتانی،
قبرس ،سورینام آفریقای جنوبی و مالزی اتفاق
افتاده و  ۲۰کشف بزرگ اول ،معادل  ۷۵درصد

قابل برداشتی کمتر از  ۵۰۰میلیون بشکه دارند.
شرکت ملی نفت ایران با مجموع  ۴.۹۷میلیارد
بشکه معادل هیدروکربن مایع ،با اختالف قابل
توجه با ش��رکت گازپروم روس��یه (رتبه دوم با
 ۳.۱۸میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع)،
ش��رکت نفت بریتانیایی ( BPرتبه سوم با ۱.۴
میلیارد بش��که معادل هیدروکربن) و شرکت
اکس��ون موبیل ایاالت متحده (رتبه چهارم با
 ۰.۹میلیارد بشکه معادل هیدروکربن) ،در رتبه
اول قرار گرفته است .در این رتبهبندی بین ۱۵
شرکت برتر ،شرکت فرانسوی توتال رتبه ششم،
شرکت ایتالیایی انی رتبه هشتم و شرکت چند
ملیتی شل رتبه سیزدهم را اتخاذ کرده است.
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تشکیل فراکسیون توسعه اقتصاد دریا محور در مجلس یازدهم
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت:
یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم تشکیل فراکسیون توسعه اقتصاد دریا محور بوده است.
گذاری بخش خصوصی در پس��کرانه و رش��د و

بندرگاهی هم اکنون  ۷۲درصد پیشرفت داشته

توسعه و رونق بخش��ی به زندگی مردم خواهد

و براساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان

شد .منصور آرامی یکی از اقدامات مهم مجلس

سال به بهره برداری می رسد .علیرضا محمدی

یازدهم را تشکیل فراکسیون توسعه اقتصاد دریا
محور در آغاز به کار مجلس عنوان کرد و گفت:
این فراکس��یون با عضویت  ۶۵نماینده که غالبا
نمایندگان استان های ساحلی هستند تشکیل
شده است؛ در این فراکسیون مباحثی همچون
گردش��گری دریایی ،صنای��ع دریایی ،مباحث
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در حاشیه
بازدید از روند احداث بندرگاه چند منظوره خمیر
پانزدهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران ،گفت:
آنچه به عنوان احداث این بندرگاه از سال های
قبل مورد توجه واقع شد ،توسعه منطقه با هدف
ایجاد اش��تغال مولد و رونق بخشی به معیشت
مردم و از س��وی دیگر بدلیل وجود معادن غنی
در پیرامون منطقه ،تبدیل شدن بندر خمیر به
عنوان کانون تجارت کاال و صادرات مواد معدنی
بوده است .منصور آرامی با بیان اینکه در فرآیند
احداث بندرگاه خمیر مسائل و مشکالتی وجود
داشت که بخشی از آن مالحظات زیست محیطی
بود ،افزود :خوشبختانه با مرتفع شدن مشکالت
هم اکنون پروژه از روند مطلوبی برخوردار است
و براساس پیش بینی های صورت گرفته تاپایان
س��ال مورد بهره برداری قرار می گیرد .آرامی به
تاثیرات مترت��ب از احداث این پروژه بندرگاهی
نیز اشاره ای داشت و گفت :همانگونه که امروز
تاثیرات بنگاه اقتصادی چون سیمان هرمزگان

ش��یالتی ،ترانزیتی ،گمرگ��ی و  ...مورد بحث و
بررس��ی و پایش دقیق و کارب��ردی قرار خواهد
گرفت .نایب رییس کمیس��یون عمران مجلس
شورای اسالمی ظرفیت های بی بدیل بندر خمیر
از جمل��ه وجود تاالب بین المللی خورخوران را
فرصت مناسبی جهت توسعه گردشگری دریایی
دانست و گفت :براساس امکان سنجی و جانمایی
صورت گرفته از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان طی هفته های آینده یک فروند رمپ
فلزی گردشگری در این شهرستان نصب و مورد
بهره برداری قرار می گیرد .وی ادامه داد :انتظار
می رود دستگاه های متولی دیگر نیز با تدوین
برنامه ای نظام مند ضمن ایجاد اش��تغال برای
جوانان منطقه ،زمینه س��از توسعه گردشگری
دریایی و بهرمندی گردش��گران از مناظر زیبا و
چشم نواز منطقه و جذب توریسم دریایی شوند.

تسهیل در امر تعامالت محلی و منطقه با
بهره برداری از بندر چند منظوره خمیر

همچنین مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با

را در بعد ایجاد اش��تغال ب��رای جوانان منطقه

بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه در چند فاز

ش��اهد هستیم ،یقینا احداث این بندرگاه باعث

از دوم دی ماه س��ال  ۹۷با اعتباری بالغ بر ۶۰۰

فعال ش��دن معادن منطقه ،حضور و س��رمایه
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میلیارد آغاز شده اس��ت ،عنوان کرد :این پروژه

کرجی ران ادامه داد :هم زمان با احداث این طرح
بندر سازی بطور مستقیم و غیر مستقیم ۲۳۰نفر
و در زمان بهره برداری به صورت مستقیم  ۷۰نفر
و غیر مستقیم ۳۰۰نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
محمدی کرجی ران گفت :چهار پست اسکله به
صورت شمع و عرشه و مسیر دسترسی به طول
 ۷۴۴متر از س��احل تا اسکله ها از جمله بخش
های این پروژه بندر سازی است .وی در تشریح
فاز دوم این پروژه اظهار داشت :اجرای الیه های
روسازی دایک دسترسی ،احداث پل دسترسی از
انتها دایک تا محل اسکله ،احداث اسکله به همراه
تهیه و نصب تاسیسات برقی و مکانیکی در فاز دوم
طرح پیش بینی شده است .وی خاطر نشان کرد:
این بندرگاه توان پذیرش شناورهایی با ظرفیت ۵
هزار تن را داراست .مدیر کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان برخورداری از چشم اندازهای طبیعی
و خدادادی نظیر جنگل ه��ای مانگرو را مولفه
مهم��ی در جهت تقویت گردش��گری و جذب
توریس��ت دریایی در بن��در تاالبی خمیر عنوان
کرد و بیان داشت :بر اساس مطالعات و جانمای
ه��ای صورت گرفته به منظور تحقق این هدف
یک فروند اسکله ش��ناور با کاربری گردشگری
دریایی به این بندر اختصاص یافته که در آینده
نزدیک نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
محم��دی کرجی ران به مش��خصات فنی این
اسکله شناور اشاره کرد و اظهار داشت :این اسکله
از جنس بدنه فوالد دریایی به طول ۲۰و عرض ۵
متر بدست متخصصان داخلی ساخته شده است.

Marine Engineering

ارتقا سامانه حفاظت پایههای دکل حفاری دریایی توسط یک شرکت ایرانی
یک شرکت حفاری ایرانی موفق به بازطراحی و ارتقا سامانه کنترل و حفاظت جکینگ دستگاه های حفاری دریایی شد.

مدیرعامل ش��رکت بی��ن المللی حف��اری DCI
( )Drilling Company Internationalبا اعالم
این خبر ،گفت :س��امانه حفاظت و کنترل RPD
( )Rack Phase Differenceب��رای جب��ران

ضع��ف در س��امانه کنترل و حفاظ��ت پای ه های
دکل حفاری دریایی برای نخس��تین بار در کشور
از س��وی متخصصان و کارشناس��ان شرکت بین
المللی حفاری  ،DCIبازطراحی و ارتقا داده ش��د
و روی دکل حفاری دریایی  DCI-1نصب ش��د و
م��ورد آزمایش قرار گرفت .حمیدرضا ثقفی اظهار
کرد :سامانه کنترل  RPDاین امکان را به دستگاه
ه��ای حفاری دریایی میده��د تا بتوانند کنترل
مناس��بی روی نیرویهای اعمال شده به هر یک
از اضالع پای ه های دکل داش��ته باشند و به شکل
ب به پای ه ها جلوگیریکند .وی
چشمگیری از آسی 
درباره دیگر ویژگیهای مهم این سامانه حفاظتی،
عنوان کرد :رفع مشکل باطل شدن پسوردهای پنل
ب ه واسطه برخورداری از منبع نر م افزاری و افزودن
قابلیت ذخیره اطالعات به ش��کل آنالین از همه
ل های
پارامترهای جکینگ سیستم به صورت فای 

ی های
 ،PDFهمچنین اضافه ش��دن برخی ویژگ 
کاربردی در فرآیند اپراتوری از جمله قابلیت کنترل
جریان موتورها ،محاسبه و نمایش اختالف ارتفاع
موجود با نقطه توق��ف بعدی و همچنین قابلیت
محاس��به آنالین میزان شناوری و نفوذ پای ه ها در
بستر دریا ( )Penetration/Draftاز جمله ویژگی
ی رود که به این سیستم
های کاربردی به شمار م 
اضافه ش��ده است .ثقفی با بیان اینکه این پروژه با
توجه به مسائل تحریم ،صرف ه جویی در هزین ه ها
و رفع مشکل وابستگی به خارج از کشور در دستور
های الزم را در زمان اعمال فرامین اپراتوری از جمله
کار قرار گرفت ،گفت :طبق استعالم به عمل آمده
هنگامی که شیب دس��تگاه نیاز به تصحیح دارد
ب��رای انجام اصالح��ات و ارتقای این سیس��تم از به اپراتور بدهد .نمایش پارامترهای مهم سیستم
کارشناسان شرکت سازنده ،هزینهای بیش از  ۱۰۰جکینگ به ص��ورت گراف از دیگ��ر ویژگیهای
هزار دالر در طرح اولیه اعالم شد که با ب ه کارگیری در نظر گرفته ش��ده در فاز دوم این پروژه اس��ت.
ن المللی حفاری Drilling Company
توان داخلی شرکت این مبلغ صرف ه جویی و امکان شرکت بی 
فروش محصول طراحی شده به دیگر شرک 
ت های  )International) DCIاز زیرمجموع�� ه ه��ای
وی
است.
دارنده این نوع دکلها نیز فراهم ش��ده
ش��رکت پترو ایران اس��ت که با ه��دف مدیریت
افزود :فاز دوم این پروژه برای جلوگیری از خطای حفاری ،س��رمایهگذاری و مش��ارکت در فعالیت
اپراتوری ،با عنوان راهنمای هوشمند بارج مستر در ه��ای حفاری در دریا و خش��کی و همچنین ارائه
ی تواند راهنمایی خدمات حفاری حدود یک دهه قبل تشکیل شد.
دستور کار قرار گرفته است که م 

کوچک اما اقتصادی
برخالف تصور عمومی جلبکها در دسته گیاهان

دانش��مندان اثبات کرده

هس��تند ،موجوداتی آبزی و بدون ریشه حقیقی

غذا ،داروس��ازی ،آرایشی

ک ه��ا در صنایع
طبق��هبندی نمیش��وند ،بلکه ای��ن موجودات اند جلب 
ریز دریای��ی گیاه مانند آبی از سلس��له آغازیان مختلف��ی مانن��د صنعت
که معموال نزدیک یا داخل آب رش��د میکنند.

ی گوین��د مطالعات و
برخ��ی از کارشناس��ان م 

تحقیق��ات پیرامون ای��ن موجود زن��ده حیاتی

در دری��ا به اواس��ط قرن هجدهم ب��ر میگردد.

نتایج این تحقیقات نش��ان میدهد که بیش از

 300هزار س��ویه جلبک در جه��ان وجود دارد.
گ
ک ه��ا ی��ا گاوآبه��ا بیش��تر در رن�� 
جلب�� 
ی ش��وند.
های س��بز ،قه��وهای و قرمز دیده م 

و بهداش��تی ،س��وخت
زیس��تی ،تصفی��ه آب و
فاض�لاب ،کش��اورزی،
دامداری و غیره کاربردی
هس��تند .در این دادهنما
با ای��ن موجود ریز دریایی
ی شویم:
بیش��تر آش��نا م 
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اعطای وام ارزان قیمت خرید شناور به بخش خصوصی  /کمک به رونق بیشتر صنایع دریایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :از محل وجوه اداره شده تسهیالت ارزان قیمت خرید شناور ارائه می شود ،منوط به
آنکه شناور مورد تقاضا تولید داخل باشد.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی اواسط
شهریور ماه با بیان اینکه مهمترین پروژهای که
برای استفاده از صنایع دریایی داخلی در پیش
داریم ،ساخت  ۸۳فروند شناور در داخل کشور
برای ناوگان س��ازمان بنادر و دریانوردی است،
ادامه داد :این پروژه  ۲۴۰میلیون یورو ارزبری
دارد و  ۵۵هزار و  ۷۵میلیارد ریال منابع ریالی
دارد که صرف آن میشود؛ در ساخت شناورها
برخی قطعات و تجهیزات ،وارداتی اس��ت که

معاون وزیر راه و شهرس��ازی ،اظهار داشت :از

ساخت شناورهای مورد نیاز آنها ،با استفاده از

میلی��ون یورو و س��هم ریال��ی آن  ۵۵هزار و

این  ۸۳فروند شناور در این قرارداد تعدادی در

صنایع دریایی داخلی ،تس��هیالت وجوه اداره

 ۷۵میلیارد ریال اس��ت .محمد راستاد درباره

حال ساخت است ،تعدادی در حال طی کردن

ش��ده س��ازمان بنادر و دریان��وردی به همراه

بکارگیری این ش��ناورها ،اظهار کرد :بخشی از

پروسه مناقصه است و بخش دیگری در مرحله

این شناورها شامل شناورهایی است که برای

ترک تشریفات مناقصه است و قراردادهای این

همانطور که گفته ش��د س��هم ارزی آن ۲۴۰

جس��تو جو و نجات دریایی استفاده خواهد
شد ،بخشی ش��ناورهایی است که در بازرسی
فن��ی و ایمنی کش��تیها مورد اس��تفاده قرار
میگیرد ،تعدادی شامل شناورهایی است که
برای بردن راهنما روی کشتی استفاده میشود

موارد در سال جاری انجام خواهد شد و بخش
زیادی از آنها به مرحله تولید خواهد رس��ید و
به مرور این ناوگان عظیم مورد نیاز س��ازمان
در بن��ادر با توان داخلی تولید خواهد ش��د و

مش��وقهایی که داریم ،برای بخش خصوصی
قابل استفاده است .راستاد ادامه داد :پرداخت
بخشی از سود تسهیالت توسط سازمان بنادر
و دریانوردی انجام می شود منوط به آنکه اوال
متقاضیان خرید شناورهای تولید داخل را در
دستور کار قرار دهند ضمن آنکه این شناورها
مورد نیاز کش��ور باش��د .وی گفت:وجوه اداره

(شناور پایلوت) و بخشی هم شناورهای استقرار

شده سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک

عالئم کمک ناوبری در دریا ،است .راستاد ادامه

مکانی��زم حمایتی از این بخش حمل و نقل و

داد :همچنین شناور یدککش برای پهلودهی

ی کند ،همچنین بدین
تجارت دریایی حمایت م 

و جداسازی کشتیها به اسکل ه ها ،شناورهای

ترتیب از گردشگری و سفرهای دریایی حمایت

اطف��اء حریق (آتشخوار) ک��ه در بنادر به کار

ی شود ،ضمن آنکه به واسطه این تسهیالت
م

گرفته میش��وند و شناورهای یگان حفاظت،

س��ازمان بنادر و دریانوردی صنایع دریایی هم

ی گیرد .وی درباره ارائه
مورد اس��تفاده قرار م 

رونق بیش��تری بیابد؛ این از جمل��ه اقدامات

اس��ت و در مجموع  ۸۳فروند ش��ناور در این

تسهیالت خرید ش��ناور به بخش خصوصی،

مهمی است که سازمان بنادر و دریانوردی در

قرارداد توسط تولیدکننده داخل تولید میشود.

ش خصوصی برای
گفت :در زمینه حمایت از بخ 

راستای جهش تولید در کشور دنبال می کند.

بخشی دیگر از این شناورهای در حال ساخت
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پیگیری بیمه صیادان ،الیروبی اروند رود و تامین سوخت مورد نیاز لنجها در مجلس
نماینده مردم خرمش�هر در مجلس با اعتقاد به اینکه در صورت الیروبی اروند رود به عنوان ش�اهرگ حیاتی تجارت و اقتصاد
خوزس�تان ،گمرک و بندر خرمش�هر نیز فعال خواهند ش�د ،گفت :رئیس مجلس با شنیدن مشکالت مردم ،بر ایجاد تغییرات
اساسی در منطقه تاکید کرد.
به دنبال حضور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی
در استان خوزستان و نیز شهر خرمشهر اواسط
ش��هریور ،بمنظور نظارت میدانی بر حوزه های
انتخابیهنمایندگانایناستان،موضوعاتیهمچون
تامینسوختموردنیازکشتیهاولنجها،الیروبی
نشدن بنادر ،موافقت مشارکت عراق در الیروبی
ارون��د رود ،بازگرداندن مزایای مناطق آزاد و  ...را
مورد پیگیری و بررس��ی قرار گرفت .محمدباقر

با وزراء و مدیران وزارتخانههای راه و شهرسازی و

مقننه پیگیری میش��ود .به گفته این نماینده

اقتصاد به منظور الیروبی اروند رود و بازگرداندن

مجلس ،رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین

مزایای مناطق آزاد ،جلس��اتی نیز با مس��ئوالن

در جریان این بازدید با جمعی از پرسنل ،ملوانان و

وزارت خارجه با هدف مشارکت عراق در الیروبی

صیادان بندر خرمشهر گفتو گو کرد و در جریان

اروند رود برگزار کنند .وی همچنین با بیان اینکه

مطالبات و مشکالت آنان از جمله کامل نبودن

نژاد در تش��ریح نظارت میدانی رئیس مجلس،

در صورت الیروبی اروندرود به عنوان ش��اهرگ

پوشش بیمهای ،اجرا نشدن قانون مشاغل سخت

حل مش��کالت بندر و گمرک خرمشهر را برای

حیاتی تجارت و اقتصاد خوزستان ،گمرک و بندر

دستیابی به رونق اقتصادی این شهر الزم و ملزوم

خرمشهر نیز فعال خواهند شد ،خبر داد :با توجه

برای ملوانان و صی��ادان ،تاثیرات منفی بیماری

یکدیگر دانست و گفت :رئیس مجلس با شنیدن

به مشکالت موجود و به منظور رونق بخشیدن

مش��کالت مردم بر تغییرات اساسی در منطقه

بن��ادر ،موضوع بازگرداندن مزایای مناطق آزاد از

تاکید کرد لذا قرار است ضمن برگزاری جلساتی

جمله مش��کل ثبت سفارش از سوی رئیس قوه

قالیباف رئیس مجلس همچنین در جریان این
نظارت به همراه احمد نژاد نماینده مردم خرمشهر
از گمرک خرمشهر بازدید میدانی کرد و به گفت
و گو صمیمی با ترخیصکاران بیکار ش��ده این
گمرک پرداخت .به همین منظور سیدلفته احمد

کرونا بر حمل و نقل دریایی ،نبود حمایت دولت
از این حوزه ،الیروبی نکردن بندر ،تامین نشدن
ج ها قرار گرفت.
سوخت مورد نیاز کشتیها و لن 
بنابراین گ��زارش از خانه ملت در جریان حضور
رئیس مجل��س در گمرک خرمش��هر وی پای
درد دل ترخیصکاران بیکار ش��ده نشس��ت و
مش��کالت و مطالب��ات آنها را بررس��ی کرد
و نماین��ده مردم خرمش��هر از دکت��ر قالیباف
خواس��تار حذف ثبت س��فاش ارزی از گمرک
خرمشهر شد چرا که این تصمیم موجب بیکار
ش��دن 500نفر ترخیص کار به طور مستقیم و
 2هزار نفر به صورت غیر مس��تقیم شده است.
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سردار جنگل ،دروازه تولید نفت ایران در آبهای عمیق
ت های انجام شده صنعت نفت طی سالهای گذشته در حوزه خزر ،گفت :طرح
مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به فعالی 
تولی�د زود هنگام از میدان س�ردار جنگل که تحت عن�وان ""SARDAR JANGAL Extended Well Test Procedure
تنظیم شده است ،یكی از اهداف شرکت در راستای "جهش تولید" با رویکرد ساخت داخل و کسب دانش فنی است.
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان
با دارا ب��ودن نزدیک ب��ه  40درصد مجموع
مساحت دریاچه های دنیا از حیث ذخایر نفت
و گاز جزء مناطق بکر جهان به شمار می آید
و عالوه بر موقعیت ژئوپلتیک ،به لحاظ ذخایر
نفت و گاز نیز از اهمیت بس��یار زیادی برای
کشورهای حاشیه دریای خزر برخوردار است.
با وج��ود جوان بودن موض��وع تولید نفت از
ب های عمی��ق ،طبق آمارهای اعالم
منابع آ 
شده در سال  ۲۰۱۵میالدی حداقل سهم ۱۱
درصدی از تولید کل منابع هیدروکربوری در
جهان از این منابع بوده است و به تبع آن نیز
شرکت ملی نفت ایران با تاسیس شرکت نفت
خزر از سال ها پیش در این حوزه استراتژیک
س��رمایه گذاری و اقدامات مهمی انجام داده
است .با توجه به گستردگی و اهمیت فعالیت
های ش��رکت نفت خزر ،گف��ت و گو با علی
اصولی ،مدیرعامل این شرکت را می خوانید.
آقای اصولی؛ سابقه فعالیتهای صنعت
نف�ت ای�ران در خ�زر ب�ه چ�ه زمانی بر
میگردد؟
به بعد از انقالب اس�لامی باز می گردد .بعد
از انق�لاب و پس از مطالعات زمین شناس��ی
ک��ه در حوضه خ��زر جنوبی ص��ورت گرفت
متوجه ش��دیم عمق آب در این حوضه بسیار
باال اس��ت و صنعت نفت کشور نیز تجربه ای
در ای��ن حوزه ندارد و تکنولوژی های فعالیت
در آب ه��ای عمی��ق نی��ز در اختی��ار تعداد
معدودی از ش��رکت های بین المللی اس��ت.
ش��رکت نفت خزر به عنوان یکی از ش��رکت
های زیر مجموعه ش��رکت ملی نفت ایران از
س��ال  1377شروع به فعالیت کرد و با انجام
مطالعات وس��یع ژئوفیزیكی ،زمین شناس��ی
و مهندس��ی نف��ت به نتایج بس��یار خوبی به
لحاظ وج��ود منابع غن��ی هیدروكربوری در
بخ��ش جنوبی آب های عمی��ق دریای خزر
دست یافت به طوریکه امروز بر اساس همین
مطالعات  46س��اختار كوچك و بزرگ نفتی
در اعماق بین  500ت��ا  800متر با ذخایری
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بالغ بر  48میلیارد بشکه نفت و گاز شناسایی
شده است.
درباره س�کوی امیرکبیر که به نمادی از
حاکمیت ای�ران در دریای خ�زر تبدیل
شده توضیح دهید؟
با وجود تم��ام محدودیت ها اقدامات موثری
برای س��اخت س��کوی نیمه ش��ناور ایران -
امیرکبی��ر بعن��وان بزرگتری��ن و منحصر به
فردترین س��کوی حف��اری و نفتی خاورمیانه
ک��ه قابلیت حفاری و کش��ف نف��ت تا عمق
 1000متر از س��طح و  6000متر از بس��تر
را دارا می باش��د در دستور کار شرکت نفت
خزر قرار گرفت و با حمایت وزرا ،مسئولین و
پیشکسوتان بسیاری که از مدیران نام آشنای
صنعت نف��ت و کش��ور هس��تند در مراحل
مختلف س��اخت این س��کو زحمت کشیدند
که نهایتا این س��کوی عظیم به همراه س��ه
شناور پش��تیبان با نام های کاسپین در سال
 1388آماده و با ش��روع حفاری در آب های
خزر برای اولین بار در س��ال  1391موفق به
کشف دو میلیارد بش��که ذخیره نفت سبک
درجا در س��اختار  6/2ش��د که اکنون با نام
میدان سردار جنگل معروف است و امروز این
میدان ارزشمند که در فاصله  250کیلومتری
س��واحل جمهوری اسالمی ایران قرار دارد از

نظر حق مالکیت متعلق به جمهوری اسالمی
ایران و مورد اجماع تمام کش��ورهای حاشیه
خزر می باش��د و بعنوان برگ زرینی در تاالر
افتخارات صنعت نفت کش��ور می درخش��د.
در کل می توانم س��اخت سکوی نیمه شناور
ایرانامیرکبیر ،ش��ناورهای کاس��پین ،ایجاد
پایگاه پش��تیبانی در منطق��ه عملیاتی خزر
در شهرس��تان های بهشهر و نکا ،ساخت ۸۰
هکتار اسکله آرامش ،ایجاد پایانه نفتی شمال،
ایجاد یارد کش��تیس��ازی ص��درا ،حفاری و
کشف نفت برای نخستین بار در خزر ،تثبیت
جایگاه و موقعیت جمهوری اس�لامی در آب
های اس��تراتژیک شمال کش��ور را بخشی از
ت ه��ای انجام ش��ده صنعت نفت طی
فعالی 
سالهای گذشته در حوزه خزر بیان کنم .
جناب آق�ای اصول�ی برای نگهداش�ت
ناوگان ش�رکت نفت خزر از جمله همین
سکو نفتی چه برنامهای دارید؟
در ش��رایط کنونی حفظ و نگه��داری بهینه
ناوگان ش��رکت نفت خزر شامل سکوی نیمه
شناور ایران -امیرکبیر و شناورهای پشتیبان
کاس��پین به ارزش تقریبی  500میلیون دالر
که بعنوان دارایی های ارزش��مند و راهبردی
ش��رکت ملی نفت ایران محسوب می شوند
جزو اولویت های اصلی و خط مشی محوری
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ش��ركت نف��ت خزر ب��وده و همواره س��عی
خواهیم کرد علی رغم تمام مشکالت ضمن
حفظ و نگهداشت ،تنها سكوی حفاری نیمه
ش��ناور ای��ران در دریای خزر را در س��طح
عملیات��ی نگهداری��م تا ضم��ن آمادگی در
صورت تصمیمات شرکت ملی نفت وارد فاز
عملیات حفاری و یا تولید زود هنگام شویم.
در سال جاری پیرو بیانات مقام معظم رهبری
در خصوص "جهش تولید" ،شركت نفت خزر

نگهداش��ت ناوگان می توان به طرح بررسی
چیدمان تجهیزات فرآورش��ی بر روی سکو
با توج��ه به مقاوم��ت س��ازه ای و پایداری
س��کو ،ط��رح بررس��ی فرآین��د Re-entry
جهت اس��تفاده مج��دد از چاه حفر ش��ده،
طرح بررس��ی چگونگی انتقال نفت از طریق
 Floating Riseبین س��کو و شناور ،FSO
طرح بررسی سناریو های مختلف پهلوگیری
ش��اتل تانکرها به  FSOجه��ت انتقال نفت

و توسط پرسنل شركت نفت خزر ،تعمیرات
 Bilge ،Ballast ،HVACو بس��ته كنترل،
شامل تعویض و تعمیرات مورد نیاز پمپ ها
و بازرسی مخازن س��کو و تعمیرات اساسی
ش��ناورهای پشتیبانی (كاسپین  )2 & 1در
زمین��ه طرح برداش��ت زود هنگام ()EWT
از س��ال  1398تا کنون با اس��تفاده از توان
پیمانكاران و نیروی انسانی متخصص ایرانی
اش��ارهکرد.

با توجه به شرایط تحریم های ناجوانمردانه
حاک��م بر صنعت نفت  ،طرح برداش��ت زود
هنگام از میدان سردار جنگل را مد نظر قرار
داده و در این راس��تا ،برنامه جامع تعمیرات
س��كوی امیركبیر که از س��ال  98تدوین و
در ح��ال اجرا بود بعنوان سیاس��ت محوری
با تالش هر چه تمامتر در حال اجرا اس��ت.
در همین راس��تا از جمله طرح های مهمی
که در جهت نگهداری ن��اوگان می توانم به
آنها اش��اره کنم طرح  IPCMMSکه نفت
خزر از جمله ش��ركت های پیشرو در اجرای
سیس��تم مدیریت دارایی های فیزیكی بوده
و از س��ال  1392اقدامات اساس��ی در این
زمین��ه را آغاز نموده و با اجرای بخش های
عم��ده ای از نظام نامه مدیریت دارایی های
فیزیك��ی (ابالغی س��ال  )1393و اس��تقرار
ن��رم اف��زار ایران��ی  IPCMMSگام بزرگی
در جهت نت سیس��تمی برداش��ته اس��ت.
از اقدام��ات مهم دیگ��ر در حوزه تعمیرات و

خام به س��احل ،تعمی��رات وینچ های اصلی
س��كو ،شامل بازرس��ی فنی و رفع ایرادات و
انجام تعمیرات اساس��ی سیستم مهاربندی
س��كو ،تعمی��رات سیس��تم اطف��اء حریق،
تامین پمپ های اصل��ی و جوكی آب آتش
نش��انی ،تامین قایق نجات تندرو ( )FRCو
سیستمهای اعالن و اطفاء ،تعمیرات اساسی
 4دس��تگاه دی��زل ژنراتوره��ای اصلی برق
س��كو ،تعمیرات تجهیزات پیشرفته حفاری،
برنامه ری��زی و اجرای  8362نفر /س��اعت
دس��تور كار پیش��گیرانه  ،PMانجام 6967
فقره دس��تور كار اصالحی ش��امل تعمیرات
اضط��راری و راه ان��دازی مج��دد سیس��تم
های غیر عملیاتی ،رف��ع عیوب نرم افزاری،
رمزگش��ایی از برنامه های كاربری سیس��تم
كنترل ،رفع مش��كالت برقی و میكانیكی و
درنهای��ت راه اندازی سیس��تم های حفاری
شامل تاپ درایو ،دراوركس ،روتاری تیبل و
سایر سامانه های حفاری بدون صرف هزینه

برنام�ه ش�ما ب�رای تولی�د در می�دان
سردارجنگل چیست؟
اکتش��اف منابع جدید هیدروکربوری همواره
از اهداف و سیاس��ت های ش��رکت نفت خزر
به نمایندگی از ش��رکت ملی نف��ت ایران در
حوضه خزر جنوبی و س��ه اس��تان س��احلی
بوده اس��ت و در این راس��تا با برنامه ریزی و
مطالعات باالدستی از سال ها پیش در تحقق
اهداف اکتش��افی فعال می باشیم و بر همین
اس��اس مش��ارکت با ش��رکت های توانمند
داخل��ی و بین المللی برای جذب س��رمایه و
استفاده از تجربیات مشابه در آب های عمیق
کمک ش��ایانی ب��رای شناس��ایی بلوک های
اکتش��افی کرده اس��ت که حفاری و کش��ف
موفقیت آمیز نفت در میدان س��ردار جنگل
از جمله این دس��تاوردها در کارنامه ش��رکت
نفت خزر محس��وب می شوند .در سال های
اخیر تولید از میدان س��ردار جنگل به عنوان
یک��ی از اهداف اصلی ما محس��وب می گردد
صفحه  17شماره  /138مهر ماه 1399

که در صورت تحقق ،عالوه بر تکمیل فعالی 
ت
های اکتش��افی مربوط به این میدان و بلوک
ه��ای اولوی��ت دار دریایی و خش��کی ،بدون
گ ِ زرینی در تاریخچه فعالیتهای
ش��ک بر 
پرافتخار شرکت ملی نفت محسوب خواهند
شد و آغازگر ورود صنعت نفت ایران به حیطه
جدیدی از فعالیتها یعنی تولید از آبهای
عمیق می شود که در نوع خود برای اولین بار
فعالیتی منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه
خواهد بود .در همین راس��تا طرح تولید زود
هنگام از سردار جنگل به عنوان فاز نهایی اخذ
اطالعات اکتشافی و شناخت مخزن از طریق
آزمای��ش طوالنی مدت چاهها در نظر گرفته
ش��ده که با توجه به شرایط ویژه ایران در آب
های جنوبی دریای خزر از اهمیتی اساسی در
ل های مخزنی و کاهش ریسک
تعیین پتانسی 
های سرمایهگذاری برای طرح های توسعهای
آتی برخوردار خواهد بود .همچنین این طرح
زمین ه س��از فعالیت مجدد س��رمایه انسانی،
ناوگان و تجهیزات ش��کل گرفته در ش��مال
ب های عمیق
کش��ور پیرامون عملی��ات در آ 
است که یکی از روش های اساسی نگاه ژرف
و سیاس��ت بلند مدت شرکت ملی نفت ایران
به منظور تبدیل ش��دن ای��ران به عنوان یک
قطب تولیدی در حوضه خزر جنوبی اس��ت.
در واقع این برنامهها در راستای فرمایشات
مقام معظ��م رهبری در خص��وص توجه هر
چه بیشتر به جهش تولید تنظیم شده است
ک��ه از مهمترین آنها تدوی��ن طرح تفضیلی
امكان س��نجی تولی��د زود هن��گام از میدان
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س��ردارجنگل ،ارزیابی مخزن و توانایی تولید
آن از طریق تولید آزمایشی از یک چاه ،تعیین
الگوی اصلی و شناخت الزامات توسعه میدان
سردار جنگل ،بررسی ریسک های مربوط به
پروژه تولید زود هنگام از میدان سردارجنگل،
ب��رآورد هزینه انجام پ��روژه تولید زود هنگام
از می��دان س��ردار جن��گل و تهی��ه و تدوین
مقدماتی دستور العمل آزمایش گسترده این
میدان با عن��وان (SARDAR JANGAL
 )Extended Well Test Procedureاست.
درباره برنامه هایتان در حوزه استاندارد
ت ه�ا و پژوه�شمحوری
س�ازی فعالی 
توضیح دهید؟
در ح��وزه برنام��ه ریزی طی س��ال  98در
راستای نگهداشت سیستم های مدیریتی و
صحه گذاری بر عملکرد فرآیندهای شرکت،
بر اس��اس استانداردهای بین المللی ،برنامه
ممی��زی خارجی با حضور ممیزان ش��رکت
 TUV InterCertآلم��ان انجام ش��د که
برنام��ه ممی��زی در ح��وزه ه��ای مدیریت
کیفی��ت ،مدیری��ت بهداش��ت و ایمن��ی،
مدیریت زیس��ت محیط��ی و نظام مدیریت
بهداش��ت و محیط زیست شرکت ملی نفت
ای��ران برای چهارمین دوره س��ه س��اله در
شرکت نفت خزر اجرا شد و موفق به کسب
گواهینامه ه��ای ISO ،14001:2015 ISO

،29001:2010 ISO / TS ،45001:2018
 HSE-MSو  50001:2018 ISOب��ا

آخرین ویرای��ش های بین المللی ش��دیم.
همچنی��ن در س��ال ج��اری نی��ز در کن��ار

برنام��ه ه��ای ممی��زی ،بروزرس��انی برنامه
ری��زی راهبردی ش��ركت نفت خزر ش��امل
مأموریت ،چش��م انداز ،اه��داف كالن ،آرمان
ها ،ارزش های كلی��دی  ،مدیریت راهبردی،
اس��تراتژی ها ،اهداف بلند مدت ،میان مدت
و كوت��اه مدت در راس��تای اهداف ش��ركت
ملی نف��ت ایران در دس��تور کار ق��رار دارد.
در ح��وزه پژوهش نیز با توجه به ناش��ناخته
ب��ودن فعالی��ت در حوزه آب ه��ای عمیق و
تجربه اندک در این حوزه ،سیاستگذاری های
ش��ركت نفت خزر در راستای انجام مطالعات
و پژوهش های بنیادی و كاربردی در فعالیت
های عملیاتی ،اكتش��افی ،توس��عه و تولید از
منابع هیدروكربوری در خزر بوده اس��ت که
در سال  1398سه پروژه پژوهشی در زمینه
مطالعات تكمیلی علوم زمین در حوزه شمال
كش��ور به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی
نفت رسید و پس از ماه ها تالش سه قرارداد
مهم پژوهشی را برای اولین بار با شرکت های
دانش بنیان به امضاء رساندیم و هم اکنون نیز
با جدیت در حال اجرا می باشند که نتایج این
تحقیقات می تواند راهگشای خوبی در توسعه
فعالیت های آتی در حوضه خزر جنوبی باشند.
در س��ال  99نی��ز ضمن نظ��ارت و پیگیری
پروژه های اصلی سعی کردیم با شركت های
دانش بنیان در حوزه س��اخت با دانش��گاه ها
جلساتی موثر برگزار کنیم ،همچنین با توجه
به موضوع طرح تولید زود هنگام و برداشت از
میدان سردار جنگل سعی بر آن داریم كه در
تهیه نیازهای پژوهشی به این موضوع بیش ار
پیش توجه کنیم و در این راستا نیاز پژوهشی
در خصوص مطالعات كاربردی و بومی سازی
تجهیزات ،دانش فن��ی تهیه و تولید مصارف
را در توس��عه و تولید مناب��ع هیدروکربوری
متمرك��ز نماییم ک��ه نهایتا لیس��ت عناوین
پژوهش��ی حوزه دریای خزر را در سال جاری
تهیه و آماده اجرا کرده ایم.
امس�ال ،س�ال جهش تولی�د نامگذاری
ش�ده و یکی از ارکان تولی�د در صنعت
نفت ،س�اخت کاال با ات�کا به توان داخل
اس�ت .در این زمینه ه�م فعالیت هایی
انجام داده اید؟
یكی از اهدافی كه ش��رکت نفت خزر در سال
جاری و در راس��تای کمک به ش��عار جهش
تولید با رویکرد ساخت داخل و کسب دانش
فنی دنبال مینماید ،بررس��ی امكان تعریف
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طرحهای مطالعاتی می��دان محور با مطالعه
م��وردی برای میدان س��ردار جنگل با لحاظ
مطالع��ات آب های عمی��ق و در نظر گرفتن
نیازهای تجهیزات سطحی و بستر دریا میباشد
كه در صورت طی مراحل و کس��ب تاییدیه و
موافقت ه��ا ،در آینده ای نزدیک اولین طرح
مطالعات��ی میدان مح��ور در بخش آب های
عمیق با هدف س��اخت تجهی��زات مرتبط با
دانشگا ه های مطرح كشور كلید خواهد خورد.
از مهمترین اقدام��ات در حوزه کاال و تامین
تجهیزات پروژه اس��تقرار سیستم یکنواخت
کاال ب��ا بی��ش  10م��اه فعالی��ت مس��تمر
ب��رای ح��دود  7700قل��م کاالی موجود در
انبارهای منطق��ه عملیاتی خزر در بهش��هر
با پیش��رفت كلی 95درصد تا پای��ان تیرماه
س��ال  1399و اختص��اص MESC CODE
ب��رای بی��ش از  2100قل��م و DUMMY
 CODEبه بیش از 5600قلم کاال اجرا ش��د.
همچنین بیش از  2000قلم کاال در انبارهای
ش��رکت نفت خزر بر اس��اس اسناد و مدارک
ارزشگذاری شدند و متعاقباً پیگیری و انعقاد
قرارداد در خصوص بومی سازی فیلتر سوخت
و روغن دیزل ژنراتور ها و اقدامات الزم جهت
ساخت و تاییدات فنی با استفاده از توانمندی
شرکت های داخلی انجام شد که این اقدامات
در مقایسه با فیلترهای وارداتی صرفه جویی
قابل توجهی برای شرکت به همراه داشته است.
منابع انس�انی در برنامه ریزی های نفت
خزر چه جایگاهی دارند؟
از مهمتری��ن برنام��ه ها و اقدامات ش��رکت
نفت خزر در حوزه منابع انس��انی می توان به
اجرای دستورالعمل س��اماندهی پیمان های
مستمر حجمی ،بررسی و جمع بندی برنامه
راهبردی حوزه منابع انس��انی ،تهیه و تدوین
نمودار رسمی و سایه ،پیگیری امور مربوط به
ساختار سازمانی و بازآرایی ساختار سازمانی
شركت ،كارس��نجی گروهای ش��غلی اركان
ثالث ،برگزاری دوره های آموزش��ی تخصصی
به میزان  21092نفر س��اعت ،برگزاری دوره
های آموزشی مدیریتی به میزان  17781نفر
س��اعت ،برگزاری دوره ه��ای الزامی  HSEبا

توجه ب��ه تاکید مقام عال��ی وزارت به میزان
 12249نفر س��اعت ،تغییر نحوه سنجش اثر
بخشی دوره های آموزشی از حالت تئوری به
كاربردی و موثر و تالش در جهت ارتقاءكمی
و كیفی مس��ائل مرتبط با حوزه ورزش برای
کارکنان و خانواده ها با رویکرد سالمت محور
اشاره کرد.
این روزها مقابله با کرونا به یکی از شاخه
های اصلی فعالیت روزمره ش�رکت ها و
سازمان ها تبدیل شده .نفت خزر در این
زمینه چه تمهیداتی اندیشیده است؟
با توجه به گس��تره فعالیت شركت نفت خزر
در دو حوزه خش��كی (ش��امل س��تاد تهران
و منطق��ه عملیاتی خزر واقع در شهرس��تان
بهش��هر) و دریا (شامل س��کوی نیمه شناور
ایران امیركبیر ،ش��ناورهای كاس��پین  1و 2
و  3و همچنی��ن اس��كله عملیاتی نفت خزر)
اقدامات متعدد و موثری انجام شده از جمله
اینکه كلی��ه كاركنان در مب��ادی ورودی به
س��اختمان های اداری و همچنین تاسیسات
دریایی مورد پایش روزانه از طریق تب سنجی
و مش��اهده وضعیت عمومی ق��رار گرفته و از
ورود كاركنان دارای عالئم مش��كوك بیماری
ممانع��ت میگ��ردد .همچنی��ن در خصوص
كاركنان اقماری شاغل در تاسیسات دریایی
پایش كاركنان به صورت مستمر و روزانه در
ط��ول دوره اقامت صورت گرفته و در صورت
مشاهده موارد مشكوك سریعاً نسبت به انجام
قرنطین��ه و همچنی��ن اعزام نفر به خش��كی
جه��ت پیگیری امور درمانی اقدام میگردد .از
دیگر اقدامات در راستای غربالگری كاركنان

ثبت اطالعات به صورت دوره ای در س��امانه
غربالگری س��ازمان بهداشت و درمان صنعت
نف��ت  NOCORONA.IRم��ی باش��د كه
مس��تمرا ً اطالعات كاركنان مورد پایش قرار
میگیرد و اقدامات موثری جهت آگاهی بخشی
مس��تمر به افراد در خص��وص این بیماری از
طریق انتشار پیام و آموزش از طریق سیستم
های الکترونیک ص��ورت میگیرد .فرایند ضد
عفونی و گند زدایی كلیه تاسیس��ات ،اماكن
اداری ،س��رویس های ای��اب و ذهاب ،اماكن
عمومی و  ...با نظارت واحد  HSEو بر اساس
استانداردها ،دستورالعمل های صادره به طور
مس��تمر در راستای پیش��گیری از شیوع این
بیم��اری انجام می ش��ود و نظارت بر فعالیت
رس��توران ،آبدارخان��ه ها و توجی��ه كاركنان
مربوطه نیز بر اساس پروتكلها و دستورالعمل
های صادره انجام می ش��ود همچنین توزیع
عموم��ی تجهیزات حفاظتی -بهداش��تی در
بین كلیه كاركنان اعم از رس��می ،قراردادی،
پیمان��كاری و همچنی��ن نص��ب محلول ضد
عفون��ی دس��ت در كلی��ه س��اختمان های
اداری نیز انجام ش��ده است .خرید تجهیزات
غربالگری تكمیلی از قبیل دس��تگاه پالس��ی
اكسی متر جهت شناسایی مبتالیان احتمالی،
در دست اقدام است و نظارت مستمر بر كلیه
دستورالعمل های صادره ،بخشنامه ها ،قوانین
و مق��ررات از جمل��ه رعایت فاصل��ه گذاری
اجتماعی ،طرح دور کاری بر اساس بخشنامه
ها و همچنین الزام استفاده از ماسك در كلیه
اماكن و س��رویس های ایاب و ذهاب به طور
مستمر انجام می شود.
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اختصاص هزار میلیارد تومان برای رفع معضل پسماند شمال کشور
ب های س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت گفت :هزار میلیارد تومان برای کاهش معضالت
معاون محیط زیس�ت دریایی و تاال 
پسماند با اولویت استانهای شمالی در قانون بودجه لحاظ شد.
ب های
معاون محیط زیس��ت دریایی و ت��اال 
سازمان حفاظت محیط زیست اواسط شهریور
ماه در جلسه کمیته مدیریت احیاء تاالب انزلی
با اشاره به لزوم ساماندهی پسماند و جلوگیری
ی های آن به چرخه طبیعت ،اظهار
از نفوذ آلودگ 
داشت :حدود هزار میلیارد تومان برای کاهش
معضالت پسماند با اولویت استان های شمالی
در قانون بودجه لحاظ شد .احمدرضا الهیجان
زاده احیاء و صیانت از تاالب بین المللی انزلی
را امری مهم و ضروری دانس��ت و بیان داشت:
طرح جامع هفت ساله برای احیاء تاالب انزلی
پیش بینی ش��ده و الزم است که دستگاه های
اجرایی به صورت مستمر پیگیر اجرای این طرح
ن زاده ضمن
و تامین اعتباراتش باشند .الهیجا 
قدردانی از پیگیری های استاندار گیالن جهت
احیای تاالب انزلی و تحقق اهداف توسعه در این
محور خاطرنشان کرد :فعالیت های گستردهای
نیز در حوزه صندوق ملی محیط زیست پیش
بینی شده است که امیدواریم استان گیالن از

این ظرفیت بهنحو احس��ن استفاده کند .وی
اج��رای طرح پایش هوایی تاالب انزلی را مورد
اش��اره ق��رار داد و بیان کرد :ای��ن برنامه برای
نخستین بار در کش��ور با این وسعت اجرا می
شود و پروژه ای بزرگ و جامع است و اطالعات
حاص��ل از آن می توان��د در برنامه ریزی های
کالن موثر باشد .معاون محیط زیست دریایی
و تاالب های س��ازمان حفاظت محیط زیست
ل خواری و زمین
با اش��اره به معضالت س��اح 
خواری ابراز داش��ت :دولت ب��رای مقابله با این
معضالت عزم جدی دارد .نماینده مردم صومعه
س��را در مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در این
جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش
ساماندهی حوزه آبخیز صومع ه سرا و همچنین
ساماندهی تمامی رودخان ه های این شهرستان،
اظهار داشت :تله رسوب گیر بهتنهایی ظرفیت
جلوگیری از ورود ،انباش��ت زباله و رسوبات به
حوزه آبخیز را ندارد .سیدکاظم دلخوش اباتری
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای جامعه محلی برای

حف��ظ و صیانت از تاالب را ض��روری خواند و
بیان داشت :وضعیت کاداستر در حاشیه تاالب
نیز باید مش��خص ش��ود و از مدیران مرتبط با
این حوزه انتظار داریم که نس��بت به پیگیری

مطالبات این پهنه در کشور اهتمام ورزند .وی با

بیان اینکه همواره با معضالتی نظیر رها سازی

زباله و ورود آالیندهها به بستر رودخان ه مواجه
هستیم ،خاطرنشان کرد :مسافرانی که به استان

ی کنند
ی آیند نیز زباله را در طبیعت رها م 
م�� 
البته رها کردن الش��ه حیوانات توسط برخی
افراد به بسترهای تاالب نیز از جمله معضالتی
اس��ت که نیازمن��د مدیریت اثر گذار اس��ت.

آغاز ساخت زیردریایی "بعثت"  /الحاق ناوشکن "دنا"

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آغاز ساخت زیردریایی بعثت خبر داد.
معاون وزیر دفاع در حاشیه افتتاح نمایشگاه

ساخت زیردریاییهای فاتح و غدیر به دست

جابجایی نیرو و تجهی��زات و ورود به دریا از

ش��هریور برگزار ش��د در جم��ع خبرنگاران،

دهیم .رئیس س��ازمان صنایع دریایی وزارت

درباره ویژگی پرتابگرهای عمودی موشک که

نهضت قطعه س��ازی وزارت دفاع که اواسط

درباره آخرین وضعیت پروژههای این سازمان
شامل ناوشکن دنا ،زیردریایی بعثت و هواناو

پیروزان ،اظهار داشت" :ناوشکن دنا" را انشاهلل
در همین س��ال تحویل نیروی دریایی ارتش

جمهوری اس�لامی خواهیم داد .کار ساخت

زیردریایی بعثت نیز آغاز ش��ده اس��ت .امیر
دریادار امیر رس��تگاری افزود :س��اخت این
زیردریای��ی در دنیا معموال حدود  ۱۵س��ال

طول میکشد؛ اما با توجه به تجربیاتی که در
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آورده ایم ،تالش میکنیم این زمان را کاهش

دفاع درباره "هواناو پیروزان" نیز با بیان اینکه
امیدواریم تا پایان س��ال این هواناو را تحویل
نیروی دریایی ارتش دهیم ،خاطرنشان کرد:

این هواناو از سرعت بس��یار زیادی برخوردار
است و با توجه به تسلیحاتی که برای آن در

نظر گرفته شده اس��ت ،یک هواناو تهاجمی
اس��ت و با توجه به مواد خ��وب به کار رفته
در س��اخت آن از قابلیت رادارگریزی باالیی

برخوردار اس��ت .این هواناو همچنین توانایی

هر نقطه سواحل کشور را دارد .امیر رستگاری
ن های نیروی دریایی
قرار است بر روی ناوشک 
ارتش نصب ش��ود ،عنوان کرد :این پرتابگرها
برای ش��لیک موشکهای کروز سطحی برد
بلن��د خواهد بود .وی درباره حجم مراودات و

رواب��ط دفاعی ایران پ��س از لغو تحری م های
تس��لیحاتی ،گفت :ما این ظرفی��ت را داریم
که طی یک س��ال بالغ بر چند میلیارد دالر
صادرات تجهیزات نظام��ی در همه حوزه ها

و برخی حوزه های غیرنظامی داشته باشیم.

Marine Engineering

تکمیل عملیات کشش خط لوله دومین گوی شناور پارس  2با روش حفاری افقی
قائ�م مقام فاز  ۱۹پارس جنوبی گفت :عملیات کش�ش خط لوله دومین گوی ش�ناور فازهای منطق�ه دو پارس جنوبی برای
نخستین بار در کشور با روش حفاری افقی جهت دار پایان یافت.
قائم مقام فاز  ۱۹پارس جنوبی ش��رکت نفت
و گاز پ��ارس ب��ا اش��اره به تکمی��ل عملیات
 Shore Pullingخ��ط لول��ه دومین SPM
فازه��ای پارس دو به ط��ول  ۱.۳کیلومتر در
اواخر ش��هریور م��اه ،گفت :ای��ن عملیات با
روش حفاری افقی جهتدار ( ،)HDDبرای
نخستین بار توس��ط متخصصان داخلی و از
سوی شرکت مهندس��ی و ساخت تاسیسات
دریایی ایران به عنوان پیمانکار این پروژه اجرا
شد .سید حسین عظیمی اجرای این عملیات
را دستاورد جدید متخصصان صنعت نفت در
پارس جنوبی و جایگزین روش متداول حفر
کانال و اجرای خط لوله در بس��تر آن عنوان
کرد و گفت :در روش حفاری افقی جهت دار
(،)Horizontal Directional Drilling
تونلی زیر بستر دریا حفر شده و لوله از داخل
تونل به س��مت خش��کی کش��یده میشود.
عظیمی عدم نیاز به عملی��ات Backfilling
ل های زیس��ت محیطی ناشی
و حذف معض 
از ای��ن عملیات در بس��تر دری��ا را از مزایای
روش  HDDبرش��مرد و اف��زود :در عملیات
 Shore Pullingخ��ط لول��ه دومین گوی

ش��ناور فازهای پ��ارس دو ،حف��اری افقی
جهت دار در عمق  ۱۶متری زیر بستر دریا
اجرا ش��د .وی با بیان اینک��ه این عملیات از
اوایل خرداد ماه امس��ال با اس��تقرار دستگاه
حفاری در خشکی و شناور ابوذر  81در دریا
با حفاری حفره راهنما آغاز شد ،تصریح کرد:
در ادامه این عملیات قطر تونل در  ۱۰مرحله تا
رس��یدن به سایز  ۵۲اینچ افزایش یافت و پس
از آن  ۱.۳کیلومتر خط لوله  ۳۶اینچ که توسط
شناور سی مستر در بستر دریا لوله گذاری شده

بود ،از سمت خشکی به داخل تونل کشیده و
در ساحل دریافت شد .قائم مقام فاز  ۱۹پارس
جنوبی با اشاره به اجرای دو مرحلهای خط لوله
این گوی شناور به طول  ۷کیلومتر گفت :با توجه
به تکمیل عملیات کش��ش لوله میان خشکی
و دری��ا ،مرحله دوم لولهگ��ذاری به طول ۵.۷
کیلومتر از هفته آینده با استفاده از شناور لوله
گذار سی مستر آغاز و پس از آن عملیات نصب
 ،PLEMاسپول و س��امانه  SPMو تجهیزات
ش راهاندازی خواهد ش��د.
جانبی انجام و پی 

پیشنهاد برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی دو روزه اقیانوس شناسی خلیج فارس به مسئولیت
سازمان هواشناسی کشور و میزبانی تهران در تاریخ بهمن ماه  ۱۴۰۰را به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت ارائه نموده است.
با توجه ب��ه نقش و اهمیت دریا در سیاس��ت،
اقتصاد و توسعه کش��ور و ضرورت توسعه علوم
دریایی و اقیانوس شناسی در دریاهای پیرامون
کشور خصوصا خلیج فارس که از اهمیت ویژه
اقتصادی ،نظامی و سیاس��ی برخوردار اس��ت،
برگ��زاری منظم یک کنفران��س بین المللی
برای تبادل نظر در زمینه های علوم مختلف
دریای��ی در این حوزه آب��ی ،امری ضروری به
نظر می رسد .برگزاری چنین کنفرانس هایی نه
تنها زمینه برای رشد و گسترش علوم دریایی در
کشور و دستیابی به دانش و تکنولوژی نوین در
زمینه اقیانوس شناسی به ویژه در خلیج فارس

را مهیا می کند بلکه موجبات توجه بیشتر اذهان
عمومی در سطح بین المللی به نام خلیج فارس را
فراهم می آورد .براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی
دفتر هیئت دولت به همین منظور وزارت راه و
شهرسازیپیشنهادبرگزاریپنجمینکنفرانس
بین المللی دو روزه اقیانوس شناسی خلیج فارس
به مسئولیت سازمان هواشناسی کشور و میزبانی
تهران در تاریخ بهمن ماه ۱۴۰۰با بودجه ای شش
میلیارد ریالی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
هواشناسی دریایی ،آشنایی با علوم و تکنولوژی
روز دنیا در زمینه علوم دریایی و اقیانوس شناسی
به وی��ژه در حوزه خلیج فارس ،تبیین جایگاه و

نقش جمهوری اسالمی ایران در خصوص مسائل
منطقه ای مرتبط با پهنه آبی خلیج فارس ،بحث
وتبادلنظرپیرامونعلوموفنوندریایی،اقیانوس
شناسی و هواشناسی دریایی ،اعتالی نام تاریخی
خلیج فارس در منطقه و جهان ،مهندسی دریا،
موضوع��ات تاریخی نام خلیج فارس ،آش��نایی
محقق��ان علوم دریایی از تجارب بدس��ت آمده
در س��طح بین المللی ،ارائه نظرات کارشناسی
شده داخلی در سطح بین المللی ،از مهمترین
محورهای این کنفرانس به ش��مار م��ی روند.
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نمایش توانایی حفظ و تحکیم صلح و برقراری امنیت
رزمایش مش��ترک ذوالفقار  99ارتش از روز بیس��تم تا بیس��ت و دوم ش��هریور با رمز مقدس یا "سید الش��هداء (ع)" و با مشارکت نیروهای چهارگانه
ارت��ش و ق��رارگاه پدافند هوایی در س��واحل مکران از ش��رق تنگه هرمز و س��واحل مکران تا مدار  10درجه ش��مالی اقیانوس هند برگزار ش��د که
در آن برخ��ی از جدیدتری��ن دس��تاوردها و تجهی��زات بومی ،طرح ها و راهکنش های مختلف و متناس��ب با تهدیدات مورد بهر ه برداری و اس��تفاده
ن ها،
عملیاتی قرار گرفت .در این مراس��م انواع یگانهای ش��ناور س��طحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران شامل ناوشک 
ی های کالس ط��ارق ،غدیر و زیردریایی بومی فاتح از مقابل ناو س��رفرماندهی خ��ارک رژه رفتند.
ناوه��ای موش��کانداز ،ناوه��ای نیروبر و زیردریای 
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ج
ن
م
ا ن مهندسی ردیایی اریان

برای پیوستن به انجمن مهندسی دریایی ایران ،ارسال مقاالت و اخبار
با ما در تماس باشید.
آدرس :ته�ران ،بزرگ�راه اش�رفی اصفهانی ،ابتدای خیابان پیامبر ش�رقی،
خیابان شاهد ،کوچه وحدت چهارم ،پالک  ،8واحد  ،4طبقه 4
فک�س021-44261045 :
تلف�ن021-44273495-7 :
صندوق پس�تی13445-874 :
کد پس�تی1473684964 :
info@marinenews.com
ایمیلinfo@iraname.com :
سایت های انجمن:
www.iraname.com
www.marinenews.org
www.marine-eng.ir
www.ijmt.ir
www.ijcoe.org
شناسه کاربری صفحه رسمی اینستاگرام
انجمن مهندسی دریایی ایران
www.miciran.org

