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ــروزه در جهان يك صنعت مادر به  ــى با توجه به مزايا و ظرفيتهايى كه در ذات خود دارد ام ــع درياي صناي
شمار مى رود و بسيارى از صنايع راهبردى را به حركت درآورده و عالوه بر آن مى تواند به توسعه اقتصادى و 
اجتماعى كمك كند و در كنار آن ارزآورى و ايجاد اشتغال را نيز با خود همراه دارد. به طور مثال در كشورهاى 
ــته يكى از ضرورت هاى  ــتند، حمل و نقل دريايى و صنايع وابس ــرفته كه همگى نيز صاحب دريا هس پيش
گريزناپذير اجتماع انسانى در آمده است زيرا 90 درصد تجارت دنيا از طريق دريا انجام مى شود. يا گردشگرى 
دريايى كه بخاطر درآمد باال و و ايجاد حداقل 5 فرصت شغلى به ازاء ورود هر گردشگر اهميت بااليى دارد 
كه نقش قابل مالحظه اى در رشد اقتصادى برخى از كشورها نظير مالديو، اندونزى، مالزى، فيجى و فيليپين 
ــته كه منبع اصلى كسب درآمد ارزى در اين كشورها مى باشد. همچنين صنعت كشتى سازى كه به  داش
عقيده كارشناسان كاركردى شبيه به بخش مسكن در اقتصاد دارد كه به دليل داشتن پيوند با بخشهاى 
ــيارى از كشورهايى كه در اين حوزه قدم  ــتغال تبديل مى شود. بس مختلف توليدى به چهار راه رونق و اش
نهاده اند به كشتى  سازى به عنوان يك صنعت پيشرو نگاه استراتژيك داشته اند و حتى اعتبارات حمايتى 
ــورهاى فعال در اين حوزه  از اين صنعت را در دوره هاى مختلف به آن تزريق كرده اند تا بتوانند در تراز كش
باقى بمانند. ساخت و توليد آنقدر از اهميت برخوردار است كه مى تواند حتى در ساختار اجتماعى، اقتصادى، 
سياسى و نظامى هر كشورى تاثيرگذار باشد و خود يكى از شاخص هاى مهم توسعه پايدار به شمار مى رود؛ 

موضوعى كه همواره در كشور ما از آن غفلت شده است.
صنايع دريايى كشور كه در دو دهه گذشته راه دشوار و سختي را پيموده و پس از اعمال تحريم هاى متعدد 
بر ايران يكى از قسمت هايى بود كه تمام تالش خود را براى ماندگارى به كار گرفت و توانست با استفاده از 
ظرفيت داخلى بر مشكالت فائق آيد، هم اكنون با كمتر از نيمى از ظرفيت خود كار مى كنند. در اين مدت 
در حوزه ساخت و تعمير شناور سرمايه گذارى هاى زيادي انجام شده و متخصصين و كارشناسان ايراني در 
حوزه هاى متعدد دريايي از قبيل طراحي، ساخت، نصب و بهره برداري از سازه هاى دريايي، سكوهاي نفتي، 
خطوط لوله دريايي، سازه هاى شناور، صنايع آبزى، ساخت تجهيزات دريايى، انرژى هاى تجديدپذير و ... ورود 
نموده اند و دستاوردهاي قابل توجهي داشته اند. اما با وجود دستاوردهاي فوق، نه توانسته ايم از توانمنديهاى 
بخش خصوصى به درستى بهره بگيريم، نه قوانين و مقررات ما تشويق كننده بوده اند، نه جذابيت هاى الزم را 

براى سرمايه  گذارى در اين بخش فراهم كرده ايم و نه اينكه از مديريت كارآمد برخوردار بوده ايم.
حال با بازگشت تحريم ها و باالرفتن نرخ ارز هرچند هزينه مواد اوليه و تجهيزات افزايش مى يابد و بهاى 
تمام شده محصول باال مى رود، اما از آنجاييكه بخشى از قيمت تمام شده كاالى توليد كنندگان متأثر از 
بهاى مواد اوليه تهيه شده در داخل كشور است و هزينه هاى دستمزد مرتبط مى باشد، در نهايت با تضعيف 
پول ملى، كاالى توليد داخل مزيت قيمتى نسبت به كاالى مشابه خارجى پيدا خواهد كرد و تقاضا براى 
كاالى توليد داخل با تضعيف پول ملى بيشتر مى شود؛ بنابراين خلق ارزش افزوده توسط بنگاه هاى اقتصادى 
مى تواند اين نگرانى را ترميم نمايد كه به معناى جذابيت بيشتر توليد و در نتيجه افزايش سرمايه  گذارى و 

باال رفتن اشتغال داخلى خواهد بود.
ــق 1404" را پيش رو دارد، زيرا خوب مى داند يكى از  ــت نيز طرح "برنامه راهبردى صنايع دريايى اف دول
شاخص هاى مهم دستيابى به توسعه پايدار توجه به اين صنعت است كه مى بايد سرمايه هاى هنگفتى را 
براى روز آمد كردن اين سيستم به كار گيرد. نگرش اقتصادي به حوزه دريايي كشور موجب مى گردد كه 
فعاليت هاى دانش بنيان در جهت توسعه فناوري و كاهش هزينه هاى ساخت و بهره داري، افزايش يابد. لذا 
اكنون بهترين زمان براى اتخاذ سياست هاى مبتنى بر توسعه اقتصاد دانش بنيان، حمايت از صنايع داخلى 

و بهره گيرى از توان علمى كشور و جوانان تحصيلكرده خالق كه سرمايه اصلى كشور هستند، مى باشد.
تنها راه مقابله با تحريمها و تبديل تهديدها به فرصت ها، راه اندازى چرخه اشتغال و توليد داخلى با اعتماد 
مسئوالن به توان جوانان برومند كشور است. بايد بدانيم كه با انتخاب كاالى توليد داخلى اقتصاد خود را 

تقويت مى كنيم نه اقتصاد خارجى را، اين يك انتخاب است.
هيات تحريريه

مقابله با تحريم ها با اعتماد به صنعتگران كشور
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ــا بيان اينكه  ــت، معدن و تجارت ب وزير صنع
ــناورهاى آزاد بايد موانع پيش رو  ــوزه ش در ح
ــت و مقدمه ساخت و توليد در عرصه  را برداش
ــد از توليدات  ــا را ايجاد كرد، گفت: به ج دري
ــور حمايت مى كنم و  صنعتگران دريايى كش
ــير  ــتگاهها مى خواهم در اين مس از تمام دس
ــم جلوى واردات   ــا را حمايت كنند تا بتواني م

شناورهاى خارجى را بگيريم.
ــريعتمدارى در آيين بهره  بردارى از  محمد ش
ــور  با اشاره به  طرح تحول صنعت دريايى كش
ــازمان صنايع دريايى وزارت  ــتاوردهاى س دس
ــور  دفاع كه باعث افتخار و جامعه صنعتى كش
ــت، گفت: صنعت دريايى ظرفيت اشتغال  اس
 زايى بااليى دارد و متخصصان ايرانى به دانش 
ــور دست  ــناور هاى مورد نياز كش ــاخت ش س

يافته اند. 
ــاره به رويكرد دولت براى  شريعتمدارى با اش
ــور  ــازى ناوگان حمل و نقل دريايى كش نوس
ــول صنايع دريايى  ــا اجراى طرح تح افزود: ب
كشور، اتفاقات خوبى در صنعت دريايى كشور 
ــحاليم كه وزارت دفاع به  خواهد افتاد و خوش
ــرو اين طرح اقدامات و  ــتاز و پيش عنوان پيش

كارهاى بزرگى را انجام داده است.
ــند  ــاره به تدوين و پيگيرى ابالغ س وى با اش
برنامه راهبردى صنايع دريايى كشور با رويكرد 
ــت از صنايع داخلى تصريح كرد: در اين  حماي
ــناورهاى سنتى و فرسوده،  طرح جايگزينى ش
جايگزينى شناورهاى پشتيبانى خدمات نفتى 
استيجارى خارجى و شناورهاى صيادى مدنظر 

است.
ــاره به بيانات مقام معظم  ــريعمتدارى با اش ش
ــدى از مزاياى دريا  ــورد بهره من رهبرى در م
خاطرنشان كرد: در اين سال ها اقدامات بسيارى 
در راستاى خواست رهبر معظم انقالب در باره 
ــده، اما بايد  بهره مندى از مزاياى دريا انجام ش
تالش بيشترى صورت بگيرد تا به هدف مدنظر 

ايشان برسيم.
ــالمى  ــاره به توانمندى جمهورى اس وى با اش
ايران در حوزه دريايى ادامه داد: معتقدم براى 
بهره مندى بيشتر از دريا بايد در صنعت ساخت 
و توليد كشتى خودكفا باشيم و خداوند بزرگ 
را شاكريم كه به بركت انقالب اسالمى و تالش  
متخصصان داخلى، توانسته ايم به دانش توليد و 

ساخت شناورهاى مورد نياز دست پيدا كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ساخت 
ــور يادآور شد: در  ــتى بزرگ در كش چند كش
حال حاضر در اين حوزه وضعيت خوبى داريم، 
ــته  اما معتقدم بايد گام هاى بزرگ ترى برداش
شود تا بتوانيم در عرصه جهانى در حوزه دريا 

حرفى براى گفتن داشته باشيم.
ــناورهاى نظامى  وى با بيان اينكه در حوزه ش

ــم انقالب  ــا فرماندهى رهبر معظ ــه ب بحمدال
وضعيت بسيار مطلوبى داريم، گفت: در حوزه 
شناورهاى نظامى با حركات جهادى گام هاى 
ــناورهاى به روزى  ــته شده و ش خوبى برداش
تحويل نيروهاى مسلح شده است، اما در حوزه 
شناورهاى آزاد كار بيشترى نياز داريم و همه 

بايد با وحدت در اين حوزه تالش كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت 
عظيم خليج فارس و درياى عمان اظهار داشت: 
نيروهاى مسلح به ويژه وزارت دفاع مى  توانند 
از اين ظرفيت عظيم نهايت بهره را براى توسعه 
اين منطقه و حضور بخش خصوصى به عمل 

آورند.
ــى يكى از  ــه صنعت درياي ــان اينك ــا بي وى ب
ــت كه اگر فعال شود مى تواند  عرصه هايى اس
ظرفيت اشتغال بااليى براى كشور داشته باشد، 
ــازمان هاى مختلف،  گفت: بايد با همكارى س
موانع پيش رو در اين حوزه را برداشت و مقدمه 

ساخت و توليد در عرصه دريا را ايجاد كرد.
شريعتمدارى با بيان اينكه جمهورى اسالمى 

ــا راه دارد،  ــوب به دري ــمال و جن ــران از ش اي
خاطرنشان كرد: بايد با گسترش صنايع كوچك 
و بزرگ وابسته به دريا، زمينه رشد، پيشرفت 
ــاى دريا را فراهم  ــتر از مزاي و بهره  مندى بيش

آوريم.
وى با بيان اينكه مى توانيم در ساخت و توسعه 
صنايع دريايى و ارائه خدمات به ساير كشورها 
ــاخت و تحويل نفتكش  اقدام كنيم، گفت: س

ــه هاى موفق  ــور ونزوئال، يكى از نمون به كش
ــت كه بايد با قدرت ادامه يابد و  اين حوزه اس
معتقدم اين ظرفيت را با حمايت دولت خواهيم 

داشت.
ــا بيان اينكه  ــد و تجارت ب ــر صنعت، معن وزي
كشورهاى توسعه يافته از بودجه هاى عمومى 
ــتفاده اهرمى  ــا اس ــعه بخش دري ــراى توس ب
ــا هم بايد از  ــور م مى كنند، ادامه داد: در كش
ــعه زيرساخت هاى  بودجه عمومى براى توس

دريايى نهايت بهره را ببريم.
ــت از صنعتگران داخلى  وى با تاكيد بر حماي
ــه در اين حوزه  ــرد: تا روزى ك ــان ك خاطرنش
ــتم به جد از توليدات صنعتگران دريايى  هس
كشور حمايت خواهم كرد و از تمام دستگاهها 
ــير ما را حمايت كنند  مى خواهم در اين مس
ــناورهاى خارجى  تا بتوانيم جلوى واردات  ش

را بگيريم.
ــر طرح تحول  ــم همچنين تمب در اين مراس
ــوى وزير صنعت،  ــور از س صنعت دريايى كش

معدن و تجارت رونمايى شد.

نياز به وحدت همه براى ساخت و توليد در عرصه دريا
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ــى وزارت دفاع و  ــازمان صنايع درياي رئيس س
پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: سازمان صنايع 
ــاس طرح تحول صنعت دريايى  دريايى براس
ــبت به   ــور مبتنى بر اقتصاد مقاومتى نس كش
ساخت تمام شناورهاى مورد نياز كشور در رفع 

هرگونه وابستگى اقدام خواهد كرد. 
ــم  ــع دريايى در مراس ــازمان صناي رييس س
ــت دريايى  ــرح تحول صنع ــردارى از ط بهره ب
ــازمان در حوزه  ــاره به توانمندى اين س با اش
ــف و  ــناور هاى مختل ــى ش ــاخت و طراح س
ــت: امروز  ــاى داخلى اظهار داش تامين نياز ه
ــازمان صنايع دريايى با دارا بودن 10 دفتر  س
ــناور هاى  ــاخت ش ــى و س ــئوليت طراح مس
ــناور هاى اثرسطحى،  سطحى، زيرسطحى، ش
ــناور هاى پرنده، شناور هاى تندرو،  هواناو و ش
دفاتر طراحى موتور هاى ديزلى و بنزينى، دفتر 
ــامانه هاى انتقال قدرت و همچنين  طراحى س
ــده را در  ــامانه  هاى پيش برن دفتر طراحى س
ــناورى  اختيار دارد و در حوزه  هاى مختلف ش

مشغول به فعاليت هستند. 
ــازمان  ــتگارى افزود: س ــر دريادار امير رس امي
صنايع دريايى داراى 16 مركز توسعه فناورى 
مربوط به سازه  هاى مختلف كامپوزيتى، ساز ه 
ــازه  هاى آلومينيومى، سامانه   هاى فوالدى، س

ــعه فناورى رانش  ــمند، مركز توس  هاى هوش
الكتريكى و... است. 

ــازمان  ــح كرد: اين س ــتگارى تصري امير رس
ــتى  سازى  همچنين داراى پنج مجموعه كش
در سايت  هاى خليج فارس، بندر عباس، بندر 

خرمشهر، اسالمشهر، درياى خزر است. 
ــازمان صنايع دريايى ادامه داد: اين  رييس س
سازمان افتخار دارد عالوه بر مسئوليت ساخت 
ــناور هاى نيرو هاى دريايى قدرتمند كشور  ش
تاكنون بيش از 180 فروند شناور غيرنظامى را 

طراحى و در اختيار متقاضيان قرار دهد. 
ــه عالوه بر  ــروز افتخار داريم ك ــزود: ام وى اف
ــناور ها، در حوزه  ــى انواع پلتفرم  ها و ش طراح
تامين زنجيره سامانه  هاى حساس و گلوگاهى 
ــار را توليد كرده  ــب بخ ورود و موتور 900 اس
 ايم؛ همچنين در حوزه ديزل سازى نيز از توان 

خوبى برخوردار هستيم. 
ــازمان صنايع  ــتگارى تصريح كرد: س امير رس
ــده است، موتور هاى ديزلى را  دريايى موفق ش
ــد و از 350  ــل به ديزل  هاى دريايى كن تبدي
ــب بخار به قدرت 500 اسب بخار برساند و  اس
به عنوان سامانه رانشى براى شناور هاى سبك 

و متوسط مورد استفاده قرار دهد. 
 وى افزود: همچنين ما با بهره گيرى از همين 

ــو وات را  ــور 312 كيل ــتيم ژنرات ــوان توانس ت
ــتفاده  توليد كنيم و امروز اين ژنراتور مورد اس

متقاضيان قرار گرفته است. 
رييس سازمان صنايع دريايى خاطرنشان كرد: 
ــال موتور ملى را با قدرت  انشااله تا پايان امس
1300 اسب بخار در حوزه دريا به بهره بردارى 
ــار متقاضيان قرار  ــاند و در اختي خواهيم رس

خواهيم داد. 
ــاخت گيربكس تركيبى  وى گفت: امروز در س
ــته  ايم  ــيده  ايم و توانس نيز به خودكفايى رس
سامانه انتقال قدرت و گيربكس را تا توان پنج 

هزار اسب بخار در كشور نوسازى كنيم. 
وى ادامه داد: در حوزه پيش  برنده  ها نيز تمامى 
قطعات اعم از پروانه  هاى ثابت و متحرك، انواع 
شفت  هاى تو پُر و تو خالى را بومى  سازى كرده 
ــور را در حوزه   ايم و امروز مى  توانيم نياز كش

شفت و پروانه صد در صد پاسخگو باشيم. 
دريادار رستگارى افزود: امروز تمامى كابل  هاى 
ــور توليد مى  شود  دريايى و زيردريايى در كش
ــود.  ــواع كانكتور ها در داخل توليد مى  ش و ان
همچنين افتخار داريم با همكارى سازمان هاى 
ــاخت ديگر سامانه   مرتبط با وزارت دفاع در س

هاى شناورى نيز به خودكفايى برسيم. 
وى در اين رابطه افزود: امروز صنايع الكترونيكى 
ــونارها،  ــت انواع رادارها، س ــته اس ايران توانس
سونار هاى مخابراتى در باند هاى "وى. اچ. اف" 
و "يو. اچ. اف" و انواع سامانه  هاى اپتيكى ديد 
ــامانه  هاى ليزرى  ــب و س در روز و ديد در ش

فاصله ياب را در داخل توليد كند. 
رييس سازمان صنايع دريايى افزود: امروز تمامى 
سامانه  هاى ناوبرى و كمك  ناوبرى توسط سازمان 
 هاى وابسته به وزارت دفاع طراحى و توليد مى  
شود و ما آمادگى داريم كه اين محصوالت را در 

اختيار متقاضيان بگذاريم. 
ــديم با تالش  ــوان كرد: امروز موفق ش وى عن
ــان و متخصصان داخلى به توان توليد  مهندس
و ساخت موتور هاى  "dlec"  كه يكى از دانش 
ــت، دست پيدا كنيم، كه از   هاى به روز دنياس
اين الكتروموتور در حوزه موتور هاى هيبريدى 

استفاده مى  شود. 

عزم سازمان صنايع دريايى وزارت دفاع
 براى ساخت انواع شناورها
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اجراى طرح تحول صنعت دريايى كشور
ــول صنعت دريايى  اجراى طرح تح
ــور مبتنى بر اقتصاد مقاومتى با  كش
همكارى 4 وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرسازى، وزارت نفت 
ــتيبانى نيروهاى  و وزارت دفاع و پش
مسلح با حضور وزير صنعت، معدن و 
تجارت، رييس سازمان صنايع دريايى 
كشور و رييس سازمان صنايع هوايى 
كشور دهم شهريور ماه رونمايى شد 
به صورت همزمان در صنايع جنوب 
در بندر عباس، صنايع شمال در بندر 
انزلى و سازمان صنايع دريايى وزارت 

دفاع در تهران آغاز شد.
با اجراى اين طرح ضمن جلوگيرى از 
خروج صدها ميليون دالر ارز از كشور، 
اشتغال زايى پايدار، كاهش تهديدات 
ناشى از خروج شناورهاى استيجارى 
خارجى در زمان تحريم، ارتقاى توان 
ــعه فناورى هاى  ــد داخلى، توس تولي
ــازى زنجيره  نوين دريايى و بومى س

تأمين را در پى خواهد داشت.
ــازى  ــاس اين طرح، بهينه س بر اس
ناوگان حمل و نقل كاال و فرآورده هاى 
خدمات  ــناورهاى  ش نوسازى  نفتى، 
بندرى و امداد و نجات سازمان بنادر 
ــاخت  ــناورهاى س و دريانوردى با ش
ــند راهبردى  ــا س ــق ب ــل مطاب داخ
ــى اجرايى  ــت درياي ــاله صنع 10 س
ــت، سازمان  ــد. گفتنى اس خواهد ش
ــاع در اين  ــع دريايى وزارت دف صناي
ــاخت 70 فروند شناور را بر  طرح س
ــناورها در حوزه  عهده دارد كه اين ش
خدمات و پشتيبانى فراساحلى، جابه 
جايى و يدككش فعاليت خواهند كرد 
و جايگزين شناورهاى استيجارى در 
ــور مى شوند. اين  صنعت دريايى كش
ــه كالس آتش خوار  ــناورها در س ش
آلومينيومى، شناور خدماتى سكوهاى 
ــاحل و يدككش 1600  نفتى فرا س

اسب بخار است.
ــور  ــول صنعت دريايى كش ــرح تح ط
ويژگى هاى متعددى براى صنعت دريايى 

و دريانوردى كشور دارد كه شامل:

ــاخت داخل بايد  ــناورهاى س 1- ش
ــاله  ــند راهبردى 10 س مطابق با س

صنعت دريايى اجرايى شود.
ــدرى و  ــات بن ــناورهاى خدم 2- ش
ــازى  ــداد و نجات دريانوردى نوس ام

مى شود.
ــا پيدا  ــد داخلى ارتق ــوان تولي 3- ت

مى كند.
ــى و  ــن درياي ــاى نوي 4- فناورى ه
بومى سازى زنجيره تأمين ارتقا پيدا 

مى كند.
ــل كاال و  ــل و نق ــاوگان حم 5- ن
ــازى  ــى بهينه س ــاى نفت فرآوردهه

مى شود.
6- توليد 70 فروند شناور در دستور 
ــى قرار  ــع درياي ــازمان صناي كار س

گرفت.
7- تهديدات ناشى از خروج شناورهاى 
ــتيجارى خارجى در زمان تحريم  اس

كاهش پيدا مى كند.
ــت  ــدار در صنع ــتغالزايى پاي 8- اش

دريايى صورت مى گيرد.
ــدل  ــى از 9 م ــى مفهوم 9- طراح
ــى سه  ــناور، مقدماتى و مهندس ش
ــب بخار، آتش  نوع يدكش 1600 اس
خوار آلومينيومى و شناور پشتيبانى 
ــكوى فراساحل توسط  و خدمات س
ــازمان صنايع دريايى وزارت دفاع  س

آغاز شد.
ــاخت و توليد  10- خودكفايى در س

كشتى محقق مى شود.
11- صنايع كوچك و بزرگ وابسته 

به دريا گسترش پيدا مى كند.
ــاير  ــه خدمات دريايى به س 12- ارائ

كشورها انجام خواهد شد.
13- استفاده از بودجه عمومى براى 
ــاخت هاى دريايى مورد  توسعه زيرس

توجه قرار گرفت.
14- تفاهم نامه همكارى ميان وزارت 
ــع  ــازمان صناي ــازى، س راه و شهرس
دريايى وزارت دفاع و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با هدف توسعه صنعت 

دريايى امضا شد.

استقالل ايران در ساخت شناورهاى نظامى
فرمانده نيروى دريايى ارتش با بيان اينكه امروز به بركت انقالب 
اسـالمى، زير بار همه فشارها و تحريم هاى غربى به استقالل 
كامل در سـاخت شـناورها و تجهيزات نظامى رسـيده ايم از 
الحاق چند ناوشكن و زيردريايى به اين ناوگان خبرداد و گفت: 
ساخت ناوشكن سهند به پايان رسيده و به اين ناوگان ملحق 

مى شود.
ــالمى ايران با  فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اس
اشاره به وقوع حادثه براى ناوشكن دماوند در سال گذشته 
در شهرستان انزلى، اظهار داشت: از همان روزهاى ابتدايى 
ــتور كار قرار گرفت.  ــكن در دس احياى دوباره اين ناوش
امير دريادار حسين خانزادى با بيان اينكه انتظار مى رود 
براساس وعده ها داده شده تا پايان سال جارى كار احياى 
ــد، افزود: در روزهاى آينده  ناوشكن دماوند به اتمام برس
كار بلوك چينى و نصب بدنه در حوضچه نيروى دريايى 
آغاز مى شود. به گفته اين مسئول در تالش هستيم تا اين 
ناوشكن با وضعيت بهتر و پيشرفته تر نسبت به گذشته 
ــيل داخلى احياى و براى  ــا بهره گيرى از توان و پتانس ب
انجام عمليات در درياى خزر آماده شود. فرمانده نيروى 
دريايى ارتش در ادامه با اشاره به ظرفيت ناوگان دريايى 
جنوب كشور از الحاق شناورهاى جديد در كالس ناوشكن 
جمهورى اسالمى و همچنين ناو جماران خبرداد و گفت: 
ــهند نيز به پايان رسيده و موارد  كار ساخت ناوشكن س
ــده و در ماه هاى آينده به نيروى  آزمايش آن نيز طى ش
ــى ويژگى هاى اين  ــود. وى به برخ دريايى ملحق مى ش
شناور در مقايسه با نمونه هاى قبلى آن اشاره و خاطرنشان 
كرد: اين شناور داراى سامانه هاى دفاعى جديد در حوزه 
آفندى و پدافندى است. دريادار خانزادى همچنين با بيان 
اينكه طى ماه هاى آينده همچنين شاهدالحاق ناوشكن دنا 
نيز خواهيم بود، ادامه داد: ساخت اين ناوشكن در صنايع 
دريايى شهيد درورشى وزارت دفاع در حال انجام بوده و 

مراحل پايانى خود را طى مى كند.
برگزارى مسابقات جام دريايى در ايران 

وى يكى ديگر از برنامه هاى نيروى دريايى ارتش را الحاق 
يك فروند زيردريايى تماماً ايرانى به ناوگان جنوبى اعالم 
كرد و گفت: خوشبختانه با توجه به ظرفيت و پتانسيل 
ــتاى حفظ تماميت  ــان داخلى در راس و توان متخصص
ــاى تحت حاكميت  ــرارى امنيت در درياه ارضى و برق
ــران حركت مى كنيم. فرمانده نيروى دريايى ارتش به  اي
ــاره و  ــابقات جام دريا طى ماه آينده نيز اش برگزارى مس
خاطرنشان كرد: اين رقابت ها در راستاى توسعه تعامالت 
بين كشورهاى حاشيه درياى خزر با هدف خزر دريايى 

صلح و دوستى برگزار مى شود.

نظامى
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ساخت سه كشتى بزرگ ديگر 
براى ونزوئال

قـرارگاه  فرمانـده 
(ص)  خاتم االنبيـاء 
با اشـاره بـه اينكه 
نخسـتين كشـتى 
كشور  به  افراماكس 
ونزوئال تحويل داده شده است، گفت: سه فروند 
كشتى افراماكس 113 هزار تنى ديگر نيز ساخته 
مى شـود كه كشـتى دوم 70 درصد پيشرفت 

فيزيكى دارد.
 فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء (ص) در 
حاشيه مراسم اتمام ساخت و عمليات انتقال 
سكوى 14c پارس جنوبى دهم شهريور ماه 
در جزيره صدراى بوشهر در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پااليشگاه ستاره خليج فارس در 
زمينى به وسعت 700 هكتار اجرا شده كه 
خوراك مورد نياز آن نيز در داخل تأمين مى  
شود. سردار عبداهللا عبدالهى يادآور شد: پيش 
از راه  اندازى پااليشگاه ستاره خليج فارس كه 
ــده بخش قابل  تاكنون 2 فاز آن اجرايى ش
توجهى از ميعانات گازى كشور را به فروش 
مى  رسانديم كه با راه  اندازى اين پااليشگاه 

معضل خام فروشى برطرف شده است.
وى افزود: با اجراى 2 فاز نخست پااليشگاه 
ــتاره خليج فارس روزانه 28 ميليون ليتر  س
بنزين توليد مى  شود و با افتتاح فاز سوم آن 
ظرفيت توليد بنزين آن به 40 ميليون ليتر در 
روز افزايش مى  يابد. فرمانده قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبياء (ص) بيان كرد: پااليشگاه ستاره 
خليج فارس، ميعانات گازى تحويلى را به 6 
محصول كه يكى از آنها بنزين است تبديل 
مى  كند. عبداللهى با اشاره به اينكه نخستين 
ــتى افراماكس به كشور ونزوئال تحويل  كش
داده شده است، اضافه كرد: سه فروند كشتى 
ــاخته  افراماكس 113 هزار تنى ديگر نيز س
مى شود كه كشتى دوم 70 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد. وى با اشاره به توانمندى باالى 
شركت صدراى بوشهر براى ساخت كشتى 
ــت و گاز، افزود: با   هاى مورد نياز صنايع نف
توافقات صورت گرفته با وزير نفت و صنايع 
100 فروند شناور خدماتى ساخته خواهد 

شد كه 30 شناور سهم صدرا است.

ساخت و تعمير كشتى

ارايه اليحه اصالح قانون توسعه 
و حمايت از صنايع دريايى به هيئت وزيران

ــعه  از جمله قوانينى كه در ايران با نگاه توس
محور در بخش صنايع دريايى تصويب شده 
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايى است 
ــتى ها، بازنگرى آن  كه به دليل برخى كاس
ــازد. لذا قانون مذكور طى  را ضرورى مى س
ــان در  ــات مختلف با حضور كارشناس جلس
ــازمانى مورد بازنگرى  قالب كميته اى فراس
قرار گرفت و در نهايت وزارت صنعت، معدن 
ــنهادى اليحه اصالح  ــارت، متن پيش و تج
اين قانون را جهت بررسى و تصويب هيئت 

وزيران ارايه نموده است.
دريا منبعى سرشار از مواهب الهى است كه 
بهره مندى از منافع آن، مستلزم برنامه ريزى 
ــتگاه  دقيق، عزم ملى و همه جانبه كليه دس
ها و نهادهاى مرتبط با آن خواهد بود. ايران 
ــدود 5800 كيلومتر خط  ــودن ح ــا دارا ب ب
ــاحلى و قرارگرفتن در كنار خليج فارس،  س
ــور دريايى  درياى عمان و مازندران، يك كش
محسوب مى شود. موقعيت ژئوپلتيك، منابع 
ــرژى، نقش آفرينى به عنوان كريدور  غنى ان
ــيا،  ــوب در منطقه غرب آس ــمال – جن ش
ــتغال زايى  ــى به آب هاى آزاد و اش دسترس
باال تنها بخشى از ظرفيت هايى است كه در 

اختيار ايران قرار دارد.
ــعه  از جمله قوانينى كه در ايران با نگاه توس
ــه ويژه صنايع  ــش صنعت و ب محور در بخ
دريايى تصويب شده قانون توسعه و حمايت 
از صنايع دريايى –مصوب سال 1387- است 
كه در آن تالش شده است تا نقش حاكميت 
در توسعه صنايع دريايى باتوجه به تأكيدات 
ــتى نظام و اهميت  ــناد باالدس مطرح در اس
راهبردى اين حوزه از ابعاد اقتصادى و امنيتى 

تعيين گردد.
اگرچه تصويب اين قانون در چارچوب ايجاد 
ــى، گام موفقى در  ــان هاى نهادى اساس بني
مسير توسعه صنايع دريايى به حساب مى آيد 
اما به داليل مختلف با كاستى ها و ناكارايى 
ــه اى كه ضرورت  ــت به گون هايى مواجه اس

بازنگرى آن را اجتناب ناپذير مى سازد.
ــتيابى به اهداف توسعه اى  لذا به منظور دس

كشور در حوزه صنايع دريايى و تغيير پارادايم 
توسعه صنعتى به سمت توسعه دريامحور و 
تأكيدات مصرح بندهاى (19)، (21)، (23) و 
(28) سياست هاى كلى برنامه ششم توسعه 
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، اصالح قانون 
توسعه و حمايت از صنايع دريايى به عنوان 
مهمترين بنيان تقويت كننده صنايع دريايى 

را ضرورى مى نمايد.
ــعه و حمايت از صنايع  لذا اصالح قانون توس

دريايى طى جلسات مختلف با حضور حدود 
ــرگان، متخصصان، فعاالن  ــاه نفر از خب پنج
ــدگان اتحاديه مالكان  صنعت دريايى، نماين
ــناور، سازمان بنادر و دريانوردى،  كشتى و ش
صندوق توسعه صنايع دريايى، ستاد توسعه 
صنايع دانش بنيان دريايى معاونت علمى و 
ــازمان  فناورى رييس جمهور، نمايندگان س
ــه و بودجه، مركز پژوهش هاى مجلس  برنام
ــالمى،  انجمن مهندسى دريايى  شوراى اس
ــناور،  ــازندگان ش ــران، انجمن صنفى س اي
تجهيزات و سازه هاى دريايى ايران، مؤسسات 
ــازمان صنايع دريايى،  رده بندى دريايى، س
ــتيرانى و  ــركت هاى كش ــركت صدرا، ش ش
نفتكش، دبيرخانه شورايعالى صنايع دريايى و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب كميته 
ــازمانى مورد بازنگرى قرار گرفت بر  اى فراس
اساس اعالم پايگاه اطالع رسانى دفتر هيئت 
ــنهادى اليحه  دولت، وزارت فوق، متن پيش
ــت از صنايع  ــعه و حماي ــالح قانون توس اص
دريايى را جهت سير مراحل بررسى و تصويب 

به هيئت وزيران ارايه نموده است.
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مدير عامل شركت صنعتى دريايى ايران (صدرا) مطرح كرد؛

نصب سه سكوى ديگر پارس جنوبى تا مهر ماه امسال
مدير عامل شركت صنعتى دريايى ايران 
(صدرا) گفت: تا پايان شهريور ماه جارى 
و نيمه نخست مهرماه امسال سه سكوى 
ديگر پارس جنوبى كه اكنون پيشرفت 
95 درصـدى دارند بارگيـرى و در دريا 

نصب مى شود. 
مدير عامل شركت صنعتى دريايى ايران 
(صدرا) در مراسم اتمام ساخت و عمليات 
انتقال سكوى 14c پارس جنوبى و حمل 
به موقعيت نصب در آب هاى خليج فارس، 
اظهار داشت: عمليات تكميلى سكوى فاز 
14 پارس جنوبى با 37 درصد پيشرفت 
فيزيكى از آبان ماه سال 1395 آغاز و در 
مدت 2 سال پيشرفت آن به 97,2 درصد 
ــيد و عمليات باقيمانده تكميلى اين  رس
سكو پس از نصب روى سه پايه (جكت) 
ــى واقع در آب هاى  فاز 14 پارس جنوب

خليج فارس صورت مى گيرد. 
محمد رحيم دهقانى افزود: براى ساخت 
اين سازه با 2 هزار و 600 تن وزن خالص 
ــاب متعلقات  ــس از نصب با احتس كه پ
ــد12  آن به پنج هزار و 500 تن مى رس
ميليون نفر ساعت كار بدون حادثه انجام 

شده است. 
ــت: با نصب اين سكو  دهقانى اظهار داش
ــتان، 500 ميليون  تا پيش از فصل زمس
فوت معادل 14 ميليون مترمكعب گاز در 
ــبكه گاز سراسرى كشور تزريق  روز به ش

مى شود. 
ــركت صدرا كار ساخت  وى ادامه داد: ش
ــعه ميدان گازى  ــكوى طرح توس 10 س
پارس جنوبى را عهده دار شده كه امروز 
ــكوى فاز 14 به عنوان دومين سكو از  س

اين شمار بارگيرى شد. 
دهقانى گفت: تا پايان شهريور ماه جارى 
و نيمه نخست مهرماه امسال سه سكوى 
ــرفت  ديگر پارس جنوبى كه اكنون پيش
ــرى و در دريا  ــدى دارند بارگي 95 درص

نصب مى شود. 
ــدرا اضافه كرد:  ــركت ص مدير عامل ش
ــكوى ديگر نيز  ــاخت پنج س عمليات س
ــرفت  در مجموع با 82 تا 87 درصد پيش
فيزيكى در نيمه دوم سال پايان مى يابد. 
دهقانى بيان كرد: با نصب اين سكوها تا 
ــال جارى در مجموع 2 ميليارد  پايان س
مترمكعب گاز به ميزان توليد گاز پارس 

جنوبى افزوده مى شود. 
وى گفت: همه كارهاى اين سكوها شامل 
مهندسى، تامين كاال و ساخت به دست 
متخصصان توانمند ايرانى در دست اجرا 
ــركت صدرا  ــت. دهقانى ادامه داد: ش اس
عالوه بر سكوسازى احداث 2 خط انتقال 
گاز به پااليشگاه خورشيد پارس جنوبى 
ــت احداث  به طول 400 كيلومتر در دس
دارد كه از اين ميزان 2 خط به طول 200 
كيلومتر عمليات اجرايى آن پايان يافته و 

اكنون آماده گازكشى است. 
ــا 10 روز آينده نيز عمليات  وى افزود: ت
اجرايى خط انتقال دوم آن پايان مى يابد 
ــط چهارم آغاز مى  و عمليات احداث خ
ــده تا پايان سال  شود كه پيش بينى ش

اين پروژه به اتمام برسد. 

گفتنى است، طرح توسعه فاز 14 پارس 
ــركت نفت و گاز  جنوبى به كارفرمايى ش
ــد روزانه 56 ميليون  پارس با هدف تولي
ــب گاز ترش و 75  ــزار مترمكع و 600 ه
هزار بشكه ميعانات گازى در منطقه ويژه 
ــت اجرا  ــرژى پارس در دس اقتصادى ان
ــت. توليد ساالنه بيش از يك ميليون  اس
مترمكعب گاز مايع، يك ميليون تن اتان 
ــيمى و توليد  مصرفى واحدهاى پتروش
ــه 400 تن گوگرد از ديگر توليدات  روزان

اين فاز خواهد بود.
ــيومى  ــراى پروژه اين فاز به كنسرس  اج
ــازمان گسترش و نوسازى  متشكل از س
ــركت مديريت  ــع ايران (ايدرو)، ش صناي
طرح هاى صنعتى ايران، شركت مهندسى 
و ساخت تأسيسات دريايى ايران، شركت 
ــركت مجتمع  ــران، ش ــارى اي ملى حف
ــازى و صنايع فراساحل ايران،  كشتى س
ــاى نيروگاهى  ــركت مديريت پروژه ه ش
ــركت پايندان و شركت  ايران (مپنا)، ش
ــه  ــده ك ــذار ش ــازى اراك واگ ماشين س
مسئوليت رهبرى كنسرسيوم را ايدرو بر 

عهده دارد.
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از نظر جنابعالى برپايى اين همايش ها 
چه تاثيراتى در سياسـت گذارى هاى 
مسـئولين و كارگـزاران در حوزه دريا 

خواهد داشت؟
ــتن بيشتر از 6000 كيلومتر  با توجه به داش
مرز و سواحل آبى در شمال و جنوب كشور 
و منابع غنى نفت و گاز در مناطق سرزمينى 
ــاحلى و نزديك ساحل، قرار گرفتن در  فراس
كانال ها و مسيرهاى حمل و نقل كاال و نفت 
ــتيرانى و خدمات بندرى،  و گاز از طريق كش
ــتراتژيك  ــت جغرافيايى اس ــتن موقعي داش
ــى و امنيتى مخصوصاً در خليج فارس،  نظام
ــتن جزاير  ــز و درياى عمان، داش تنگه هرم
ــابقه  ــى، س ــر جغرافياي ــتراتژيك از منظ اس
ــن مناطق،  ــى در اي ــدن زاي ــى و تم تاريخ
ــيالت، داشتن  ــگرى، صيد ماهى و ش گردش
ــدن به قطب اقتصادى و  پتانسيل تبديل ش
پشتيبانى حمل و نقل، تعمير صنعت عظيم 
كشتيرانى در منطقه و ... با مديريت صحيح، 
علمى و مبتنى بر برنامه و هدفمند، مى توان 
ــن جايگزين خام  ــت اولين و مطمئن تري گف
ــور، صنايع  ــى نفت و انرژى براى كش فروش
دريايى و اجزاء مرتبط با آن مى باشد. وظيفه 
ملى، عقلى و دينى همه آحاد ملت خصوصاً 
ــش خصوصى حكم  ــت و كارآفرينان بخ دول
ــش تاريخى و  ــت نق ــن صنع ــد در اي مى كن

سرنوشت سازى ايفا كنند.
ــتمين همايش صنايع دريايى در ادامه  بيس
ــش قبلى و براى ايجاد تريبونى در  19 هماي
ــر و عالقمند به اين  ــت افراد صاحب فك دس
ــد واندازه  ــود تا در ح ــت برگزار مى ش صنع
خود معضالت، چالش ها، موانع و راهكارهاى 
ــد اين صنعت را به گوش تصميم  تداوم رش
ــم از دولتى و خصوصى  ــران و مديران اع گي
ــال اين همايش و  ــاند. دليل آنكه هر س برس
دركنار آن نمايشگاه مرتبط برگزار مى شود، 
ــت حياتى، تاريخى،  ــرار و تاكيد بر اهمي تك
ــه به اين صنعت  ــادى و امنيتى و توج اقتص
و ارتقاء آن از وضعيت نه چندان مطلوب در 
بسيارى از حوزه ها و نامطلوب و غير منتظره 
ــت. به حكم تاريخ و  در بخش هايى از آن اس
ــنت الهى، اگر خودمان تالش و تصميم بر  س

ارتقاء نگيريم، از رقيبان عقب خواهيم افتاد 
ــرعت باالى  ــن عقب ماندگى به دليل س و اي
ــرفت در اين زمينه قابل جبران نخواهد  پيش

بود.
ــاس ميليوني در  ــغل در مقي دولت توليد ش
ــت، مى تواند  ــال را هدف گذارى كرده اس س
ــا اندكى برنامه، افزايش حمايت و واگذارى  ب

صحيح پروژه هاى كوچك و متوسط چند ده 
ــغل را فقط در بخش صنايع مرتبط  هزار ش
ــايان توجه است، اين  دريايى ايجاد كند. ش
ــتغال جداى از كارآفرينى هاى مربوط به  اش
ــگرى و تفريحى مى باشد كه در چهار  گردش
ــعه آن غفلت  ــبت به توس ــته نس دهه گذش
غيرقابل بخششى صورت گرفته است. فراهم 
ــف فعاليت ها مثل  ــاى مختل ــردن حوزه ه ك
مسابقات قايقرانى، تفريحات سالم سياحتي، 
ــتفاده  ــهايى از جزاير براى اس واگذارى بخش
ــب  ــاخت هتل هاى مناس ــگران و س گردش
مى توانند زمينه هاى ديگر اشتغالزايى باشد.

آيا امسـال با توجه به بيسـتمين سال 
برگـزارى، ايـن همايـش تفاوتـى با 

همايش هاى قبلى خواهد داشت؟
تفاوت همايش بيستم با چند همايش قبلى 
ــت كه تالش خواهد شد در پذيرش  اين اس
ــودن با نيازها  ــه كيفيت، مرتبط ب مقاالت ب
ــور و تنوع موضوعات توجه  ــكالت كش و مش
ــتدعا دارم  ــترى گردد و لذا همينجا اس بيش
ــب نظر و  ــن صاح ــندگان و متخصصي نويس
ــخصاً همكارى و مشاركت  ــور ش مطرح كش
ــده و مفيدى را براى  كنند و مقاالت فكر ش

ارزيابى ارائه نمايند.
ــى و اعضاي  ــه پانلهاى تخصص ديگر آنكه ب
ــد تا هم موضوعات  آن توجه ويژه خواهد ش
ــد و تكرار مطالب گذشته  جذاب و بروز باش

دكتر محمدرضا بهارى؛ استاد دانشكده مهندسى عمران و دبير بيستمين همايش صنايع دريايى تشريح كرد؛

همايش صنايع دريايى تريبونى در دست افراد صاحب فكر و عالقمند

تفاوت همایش بیستم 
ی  با چند همایش قب
این است که تالش 

خواهد شد در پذیرش 
مقاالت به کیفیت، 

مرتبط بودن با نیازها 
و مشکالت کشور 

و تنوع موضوعات 
ری گردد و  توجه بیش
لذا همينجا استدعا 

دارم نویسندگان و 
ن صاحب  متخصص

نظر و مطرح کشور 
شخصًا همکاری 

و مشاركت کنند و 
مقاالت فکر شده و 

مفیدی را برای ارزیابی 
ارائه نمایند
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ــد و هم اعضاى پانل با آمادگى و برنامه  نباش
حضور يابند.

ــز تعداد  ــى ني ــث كارگاه هاى آموزش در بح
ــتر روى  ــدود كرديم تا با تمركز بيش را مح
ــن مفيد و مورد نياز  موضواعات محدود ليك
اقشار جوان و مشتاق يادگيرى كه به اشتغال 
و كاركرد آنها كمك شود، موثرتر واقع شوند. 
همچنين تالش خواهد شد تا كليه برنامه ها 
به موقع شروع و خاتمه يابند، كيفيت اتاقها، 
ــالن ها و اداره آنها و تشويق به مشاركت و  س
ــتاد اجرايى  ــور در برنامه ها در برنامه س حض

دنبال خواهد شد.
تدابير انديشيده شده در اين همايش  
بـراى طـرح و بررسـى مشـكالت و 
معضـالت حـوزه دريـا و اسـتفاده از 
فضاى ايجاد شده با حضور مسئولين، 
مديران بخش هاى خصوصى و دولتى، 

مراكز علمى و خارجى ها چيست؟
ــراه با راهكار  ــكالت هم براى آنكه طرح مش
ــا مكاتبات  ــه ب ــود ك ــالش مى ش ــد، ت باش
ــاتيد و مديريت هاى  ــن، اس الزم، متخصصي
مجموعه هاى پرتالش و باتجربه براى شركت 
در پانلها دعوت شوند؛ و لذا برنامه داريم براى 
ــه مقاله، حداقل  ــدام از بخش هاى ارائ هر ك
يك مورد توسط استاد، عضو هيات علمى يا 
متخصص با تجربه سخنرانى و ارائه گردد تا 

وزن كيفى و مشاركت را ارتقاء دهيم.

به نظـر جنابعالى با توجـه به تجارب 
قبلى اين همايش در برپايى پانل هاى 
تخصصى، چگونه مى توان امسـال از 
اين پنل هـا بهترين بهـره بردارى را 

نمود؟
ــى با كمى  ــاى ده گانه همايش قبل محوره
تغيير كماكان مدنظر همايش است، هرچند 
ــه محور يعنى صنايع  در بين اين محورها س
ــاحلى خصوصاً نفت و گاز،  و تاسيسات فراس
ــتى سازى و شناورهاى  صنايع مرتبط با كش
ــتيرانى و دريانوردى  ــى و نهايتاً كش تخصص
ــذا در  ــت. ل ــته اس ــا قرار داش در رأس آنه
ــا توجه به  ــالش مى كنيم ب ــن همايش، ت اي
ــرفت" ضرورت اعمال  شعار"دريا مسير پيش
ــاني  مديريت يكپارچگي دارايى ها و بروز رس
ــت بنادر و  ــي و مديري ــتم هاى خدمات سيس
كشتيراني ضمن بررسى و واكاوى دريا مسير 
ــد كاالى ايرانى را در اين  ــب و كار، تولي كس

حوزه هرچه بيشتر مورد توجه قرار دهيم.
ــاى كليدى  ــاس يكى از پانله ــر همين اس ب
ــن عنوان برگزار  ــم همايش تحت همي و مه
ــدات  ــوص تعه ــا در آن در خص ــود ت مى ش
ــم توسعه كشور، نقش  دولت در برنامه شش
ــورايعالى صنايع دريايى، نقش  و عملكرد ش
ــكالت  و عملكرد بانكها در تأمين مالى و مش
ــازندگان و  ــس، عملكرد و تاخيرات س فاينان
ــاى اجرايى آنها بحث  پيمانكاران و راهكاره

شود.
ــر در صورت  ــال يك پنل ديگ در همين ح
ــي  ــود و آن بررس ــر خواهد ب ــق مدنظ تحق
ــى دارايى ها (AIMS) در  مديريت يكپارچگ
ــيپلينى  ــاد مختلف اين صنعت چند دس ابع
ــازه هاى دريايي،  ــواحل، بنادر، س و عظيم س
دريا نوردي، خدمات، محيط زيست، امنيت 
ــات اجرايى يكي از  ــت كه مقدم و غيره اس
شاخه هاى كارامد آن بصورت PILOT تحت 
ــي دريا در بخش  ــوان برنامه ريزي فضاي عن
بندر موسوم به MSP از سوي سازمان بنادر 
ــده و  ــاور ابالغ و مطالعات آن آغاز ش به مش
ــه جوانب ديگر  ــن همايش مى توانيم ب در اي

طرح هاى مشابه دريايي بپردازيم.
ــناورها  ــر، توجه به ش ــل ديگ ــوع پان  موض
ــت  تخصصى مثل FLNG, SPM, FPSO اس
ــتقبال مدعوين و تكميل  ــه در صورت اس ك
ــرد. اين  ــر قرار گي ــد مدنظ ــب مى توان مطال
شناورها عمًال قلب تپنده پايانه هاى صادراتي 
ــتند و آدرس كردن مشكالت و  ــور هس كش

افزايش كارايي آنها مهم است.

بـا توجـه به نـام گذارى سـال تحت 
عنـوان "حمايـت از كاالى ايرانـى" و 
اهميـت بحـث اشـتغالزايى، آيـا اين 
حمايـت  بـراى  برنامـه اى  همايـش 
از توليـد و كسـب ارزش افـزوده در 

بخش هاى مختلف دريايى را دارد؟
ــگاه،  ــال اين همايش و در كنار آن نمايش امس
ــوار اقتصادى  ــرايط دش به دليل تحريم ها و ش
ــد تالش كند  ــد، باي ــكالت ارزى و تولي و مش
ــترى از بخش هاى  ــكارى و هميارى بيش هم
مختلف داخلى گردهم بياورد و بستر مناسبى 
براى تبادل انديشه ها و فن آورى ها و شناسايى 
ــه روز و منطقى  ــرآورد ب ــك ب ــتگى ها ي وابس
ــر چند ترك  ــت دريايى ارائه دهد. ه از صنع
شركت هاى مطرح بين المللى و محدوديتهاي 
ــتغال و توليد پايدار  ــان تلخ و به روند اش ايش
ــد از اين فرصت  ــه مى زند، ليكن همه باي ضرب

براى ارزيابى و تجديد قوا استفاده كنند.

همه ساله در قطعنامه هاى همايش هاى 
صنايع دريايى به اجراى قوانينى مانند 
"توسـعه و حمايت از صنايع دريايى" 
كـه گـره گشـاى صنايـع دريايـى و 
دريانوردى محسـوب مى شوند تاكيد 
شـده اسـت، به نظـر جنابعالـى اين 
همايش براى تسريع در اجراى كامل 

آنها چگونه مى تواند كمك نمايد؟
ــعارها و قطعنامه هاى "توسعه و  براى آنكه ش
حمايت از صنايع دريايى" جامع عمل به خود 
ــاند، ابتدا بايد اهميت، نقش و جامعيت  بپوش
آن در بين مسئولين، قانون گذاران و سرمايه 
ــود. در گام دوم بايد ضرورت  ــن ش داران تبيي
ــور از بحران فعلى  ــى و اهميت عبور كش زمان
اقتصادى و اشتغال و كاالى ايرانى جدي تلقي 
گردد و حمايت همه جانبه دولت و مجلس و 
تفويض امكانات و اختيارات به صاحبان صنعت 
و دلسوزان اين صنعت فراهم گردد. گام سوم 
حسابرسى مرتب از نتيجه اين حمايت ها و اثر 
بخشى كيفى و كمى در اين صنعت است، به 
عبارت ديگر برگزارى اين همايش ها در نقش 
ــكالت و  ــون، انتقال تجربيات، بيان مش تريب
ــت و انتظار مى رود با حضور  ارائه راهكارها اس
فيزيكى مسئولين، مشاركت فعال در پانل ها و 
ارائه مقاالت چالشى و مستند و نهايتاً تحليل 
ــه انگيزه و فراخوان  صحيح از وضعيت به هم

دهد.

برگزاری این همایش ها 
در نقش تریبون، 
انتقال تجربیات، 

بیان مشکالت و ارائه 
راهکارها است و انتظار 
یکی  می رود با حضور ف

ن، مشارکت  مسئول
فعال در پانل ها و ارائه 

مقاالت چال و 
ایتًا تحلیل  مستند و 
صحیح از وضعیت به 
ه و فراخوان  همه انگ

دهد

Marine Engineering
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مهندس پيمان مسعودزاده، عضو هيات مديره انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه هاى دريايى ايران

صنايع دريايى سپر مقابله با تحريم ها
ــات  تحريم هاى دريايى با خروج دوباره مؤسس
رده بندى شروع و با صنعت كشتيرانى و صنايع 
كشتى سازى ادامه مى يابد با كمى دقت مى توان 
ــمن از آن بعنوان  علت اين تحريم ها را كه دش
تحريم هاى فلج كننده ياد مى كند فهميد. چرا 
كه بيش از 80 درصد واردات و صادرات كاالها 
ــود و در همه دنيا نيز  از طريق دريا انجام مى ش
ــت. نگاهى به تحريم هاى  ــه همين منوال اس ب
ــان مى دهد كه تحريم هايى مانند  گذشته نش
ــات رده بندى، بنادر ايران، شركت هاى  مؤسس
خدمات بندرى / صنايع كشتى سازى عالوه بر 
كشتيرانى ها و بيمه هاى دريايى همه و همه اين 
شاهرگ اقتصادى كشور را هدف قرار داده اند و 
نبايد از اين صنعت مهم غافل شويم. در وضعيت 
ــاط منفى براى  ــته از نق تورمى كنونى، گذش
اقتصاد كشور، فرصت هايى براى بهبود اقتصادى 
مى توان متصور شد كه عمدتاً ذيل بهبود شرايط 

صادرات تعريف مى شود.
امروز وضعيت اشتغال، آمايش سرزمينى، مشكل 
كم آّبى، تورم، اقتصاد مقاومتى و... از طريق نگاه 

ــت.  ويژه به دريا و صنايع دريايى قابل حل اس
ــگرى داخلى تقويت  ــرايط تورمى گردش در ش
ــود و دريا مقصد عمده و قابل توسعه در  مى ش

صنايع گردشگرى محسوب مى شود. 
ــافر، همچنين  ــى بار و مس ــيالت و جابجاي ش
ــازه هاى دريايى از  ساخت و تعمير شناور و س
جمله كارهايى است كه سبب توسعه استانهاى 
ــاحلى (انتقال جمعيت به سمت استان هاى  س
ساحلى) مى شود؛ از سوى ديگر مشكل كم آبى 
نيز با شيرين سازى آب دريا الاقل در استان هاى 
ساحلى و همجوار به راحتى قابل حل است. هم 
ــيه خليج فارس روزانه  اكنون كشورهاى حاش
22 ميليون متر مكعب آب شيرين استحصال 

ــا 200 هزار متر  ــهم ايران تنه مى كنند كه س
مكعب در روز يعنى يك در صد است.

در حوزه نفت و گاز نيز اكتشاف و بهره بردارى 
ــترك آبى وابستگى شديد به  از حوزه هاى مش
ــتيكى و فنى دريايى دارد ضمن  توانايى لجس
ــاى صادراتى نيز از دريا  آنكه حمل محموله ه
است كه تقويت ناوگان دريايى در اين حوزه در 
راستاى اقتصاد مقاومتى و مقاوم سازى اقتصادى 
تعريف مى شود. به هر تقدير اميدوارم مسئولين 
ــت گذارى و اجرايى جايگاه  ــاى سياس حوزه ه
ممتاز دريا و صنايع دريايى در حل مشكالت و 
گذر از تحريم هاى ضالمانه بين المللى را درك 
ــته  كرده و با تجربه گرفتن از تحريم هاى گذش
ــازى اقتصادى  ــرد مقاوم س و همچنين رويك
ــدن دور دوم تحريم ها كه  ــى ش ــل از اجراي قب
شامل نفت، كشتى سازى و تحريم هاى بانكى 
مى شود، تصميمات مقتضى با مشاركت جدى 
و در راستاى تقويت بخش خصوصى در كاهش 
ــى اين تحريم ها بر صنايع دريايى و  اثرات منف

دريانوردى اتخاذ نمايند.

دبيرخانه انجمن مهندسى دريايى ايران عنوان كرد:

برگزارى بيستمين همايش و نمايشگاه بين المللى صنايع دريايى درآذر ماه 97
بيستمين همايش بين المللى صنايع دريايى 
به عنوان معتبرترين رويداد دريايى كشـور با 
هدف ارائه پيشنهادات و راهكارهاى اجرايى، 
افزايش تعامل و عرضه آخرين دسـتاوردهاى 
صنايـع دريايـى و صنايع وابسـته در جزيره 

كيش برپا مى شود. 
دبيرخانه انجمن مهندسى دريايى ايران اعالم 
ــن المللى صنايع دريايى كه  نمود، همايش بي
ــن و با همكارى  ــط اين انجم ــاله توس همه س
ــازمان منطقه آزاد كيش و ديگر ارگان هاى  س
ــور برگزار مى شود، بيستمين دوره  دريايى كش
ــا بهارى، عضو  ــه دبيرى دكتر محمدرض آن ب
هيات علمى دانشگاه تهران و كارشناس ارشد 
صنايع فراساحل طى روزهاى 26 و 27 آذر ماه 

1397 در جزيره كيش برپا خواهد شد. 
ــى مهم از  ــور بعنوان بخش صنايع دريايى كش
فعاليتهاى اقتصادى كشور، طى سالهاى اخير در 

مسير رشد و توسعه قرار گرفته و در عين حال 
ــيب هاى مختلفى را نيز تجربه كرده  فراز و نش
ــاالنه همايش هاى  ــت. برگزارى منظم و س اس
ــب براى معرفى  صنايع دريايى فرصتى مناس
دستاوردها و بررسى چالش هاى اين حوزه مهم 
ــت. تحريم هاى اقتصادى  ــور اس از صنعت كش
ــور و خصوصاً صنايع دريايى و دريانوردى  كش
ــته و احتمال برگشت آنها  ــالهاى گذش در س
تنگناهاى جدى در مسير توسعه دريايى بوجود 
ــتفاده  ــت كه با اس ــت. انتظار آن اس آورده اس
هوشمندانه از شرايط به وجود آمده در راستاى 
ــعه ساخت و توليد داخل با بهره   تقويت و توس
مندى از بستر همايش بيستم، زمينه هاى بهره 

بردارى بهتر از اين فرصت فراهم گردد.
در اين راستا، از عموم پژوهشگران، دانشگاهيان، 
ــت گذاران، مديران و ديگر  متخصصان، سياس
صاحبنظران عالقمند به توسعه صنايع و امور 

ــود با حضور فعال  دريايى كشور دعوت مى ش
ــركت در كارگاه  ــود از طريق ارائه مقاله، ش خ
آموزشى، حضور در همايش و برنامه هاى جانبى 

در تحقق اهداف آن همكارى نمايند.
سخنرانى مسئوالن و مديران ارشد دريايى كشور، 
سخنرانى اساتيد برتر داخلى و بين المللى، ارائه 
ــاالت تخصصى،  ــى و مق ــخنرانى هاى علم س
برگزارى كارگاه هاى آموزشى، ميزگرد و پنل هاى 
تخصصى و برگزارى نمايشگاه بين المللى صنايع 
دريايى و دريانوردى از برنامه هاى اين همايش 
ــايان ذكر است، در اين همايش  خواهد بود. ش
ــت،  ــور اس كه معتبرترين رويداد دريايى كش
پژوهشگران، دانشگاهيان، متخصصان، سياست 
گذاران، مديران و ديگر صاحبنظران عالقمند به 
توسعه صنايع و امور دريايى، سخنرانى و مقاالت 
خود را  ارائه مى كنند و ميزبان قشر عظيمى از 

جامعه دريايى و دانشجويان مى باشد. 
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تشكيل نخستين جلسه كميته علمى  بيستمين همايش صنايع دريايى
نخسـتين جلسـه كميته علمى بيسـتمين 
همايش صنايع دريايى با ارائه پيشنهاداتى از 
سوى اساتيد و مديران عامل شركتها در جهت 
ارتقاى كيفيت علمى همايش بيسـتم برگزار 

شد.
نخستين جلسه كميته علمى بيستمين همايش 
ــنبه 97/5/11 با حضور  صنايع دريايى پنج ش
محمدرضا بهارى دبير همايش، حسن قاسمى، 
عضو هيأت علمى دانشگاه صنعتى اميركبير به 
عنوان دبير كميته علمى همايش و ديگر اعضا 
ــى دريايى  اين كميته در محل انجمن مهندس

ايران برگزار شد.
دبير بيستمين همايش صنايع دريايى در ابتداى 
ــه با بيان اينكه همايش ساليان گذشته  جلس
انجمن مهندسى دريايى ايران روند مناسبى را 
ــيده است تا با  پيموده و اكنون زمان آن فرار س
ــب و محسوس روند پيش روى  تغييرات مناس
همايش صنايع دريايى بهبود يابد، اظهار داشت: 
ــاركت در محورهاى  ــته وزن مش ــال گذش س
ــاوى و متوازن نبود و تالش داريم  همايش مس
امسال در ديگر حوزه ها نيز مشاركت باال داشته 

باشيم.
محمدرضا بهارى گفت: تمامى مقاالت پذيرفته 
ــفاهى يا پوستر ارائه  ــال بصورت ش شده امس

خواهد شد.
ــگاه  ــكده فنى دانش ــأت علمى دانش عضو هي
ــكالت صنايع  تهران با بيان اينكه در رفع مش
ــزارى 3 پنل تخصى پيش  ــور برگ دريايى كش
ــده است كه متعاقباً اعالم مى شود، در  بينى ش
خصوص برگزارى كارگاه ها نيز گفت: با توجه به 
درخواست هاى برگزارى از شركتها و سازمانها، 

براى استفاده بهتر كارشناسان سعى بر آن است 
كه كارگاه هاى متنوعى از تمامى حوزه ها در اين 

همايش ارائه شود.
دبير كميته علمى همايش صنايع دريايى نيز در 
اين جلسه با بيان اينكه تاكنون، نسبت به تهيه و 
انتشار فراخوان و اطالع رسانى از طريق سايت، 
ــده است و توضيحانى  ايميل و پيامك اقدام ش
ــاالت، كارگاه ها و  ــى مق ــون بهبود كيف پيرام
پانل هاى تخصصى، اظهار داشت: بر اساس آمار 
سال گذشته، 75 درصد از 450 مقاله دريافتى 
ــتى سازى،  در حوزه هاى مختلف از جمله كش

فراساحل و ... پذيرفته شده است.
ــمى با بيان اينكه سال گذشته 38  حسن قاس
كارگاه برگزار شد كه تعداد آن زياد بوده است، 
ــت تعداد كارگاهها كمتر ولى با  گفت: بهتر اس
كيفيت بهترى برگزار شود تا زمانها نيز محدود 

نشود.
ــگاه صنعتى اميركبير  عضو هيأت علمى دانش
ــور در پنل هاى  ــراى مديريت و حض ــزود: ب اف
تخصصى نيز از صاحبنظران دعوت مى شود و 
الزم است براى حضور شركت كنندگان و افراد 
ــارج انگيزه ايجاد  ــته چه در داخل و خ برجس
ــال حضور پررنگترى  كنيم تا در همايش امس

داشته باشند.
ــمى گفت: كيفى سازى مقاالت، كارگاه ها  قاس
ــركت ها  ــى، دعوت از ش ــاى تخصص و پانل ه
ــات در قالب  ــه تجربي ــراى ارائ ــازمان ها ب و س
ــى و حضور پررنگ  مقاله يا كارگاه هاى آموزش
سخنرانان كليدى همايش با استفاده از اساتيد 
ــتفاده از  ــركت هاى خارجى با رويكرد اس و ش
فناورى هاى روز دنيا موضوعات مهمى است كه 

در اين همايش مدنظر خواهد بود و براى براى 
چگونگى بهتر انجام كار از نظر همكاران استفاده 

خواهيم كرد تا به جمع بندى خوبى برسيم.
ــنهاداتى از قبيل هم  در ادامه اين جلسه پيش
زبان بودن نوشتار و ارائه مقاالت، ارائة پانل هاى 
ــور به منظور  ــى مورد نياز صنعت كش تخصص
ــكالت،  ــرون رفت از مش ــكار براى ب ــه راه ارائ
تعيين شعار مشخصى براى همايش (پيشنهاد: 
دريا مسير پيشرفت)، تعيين مسئول براى هر 
ــه، در ج  كارگاه و پانل به منظور كنترل جلس
لوگوى دانشگاه هاى همكار در پوستر، تشويق 
اعضاى حقوقى و شركت هاى تخصصى فعال در 
زمينه دريا براى ارائه مقاالت تخصصى، انتخاب 
ــه مجالت علمى  ــر براى معرفى ب مقاالت برت
ــى انجمن براى انجام داورى سريع به  پژوهش
منظور چاپ در مجالت، پيگيرى هاى الزم براى 
حضور شركت ها و اساتيد داخلى و خارجى در 
همايش و نمايشگاه، تبين راه كارهاى الزم براى 
نهادينه كردن مباحث همايش در راستاى توجه 
به امكانات داخل كشور، مكاتبه با شركت هاى 
ــك هزينه براى  ــى به منظور دريافت كم حام
برگزارى هرچه بهتر همايش، تعيين مشكالتى 
از صنايع دريايى كشور و ارائه راهكار براى حل 
ــتاور  آن در همايش و معرفى آن به عنوان دس
همايش و پيشنهاد تعدادى موضوع براى ارائه 
ــاى خوردگى در  پانهاى تخصصى در زمينه ه
ــزوم حضور  ــى، ضرورت و ل محيط هاى درياي
FLNG ها، بررسى سوانح دريايى و... از سوى 
اساتيد و اعضا هيات علمى دانشگاه ها و مديران 
عامل شركتها در جهت ارتقاى كيفيت همايش 

بيستم بيان شد.
ــا بهارى، عضو  ــه با حضور محمدرض اين جلس
ــكده فنى دانشگاه تهران و  هيأت علمى دانش
مشاور شركت POGC، حسن قاسمى، عضو 
هيأت علمى دانشگاه صنعتى اميركبير، محمد 
دقيق، شركت نفت و گاز پارس، مسعود صدرى 
نسب، عضو هيأت علمى دانشگاه تهران، محمد 
كسائيان، شركت رزموند و استاد دانشگاه علوم و 
تحقيقات، محمد بنائى، شركت فراساحلى دلتا، 
 Parscorrosion رضا جواهر دشتى، شركت
ــر  ــى آذر، امي ــر فالحت Consultants، اكب
حشمتى فر و زهرا حاتمى از انجمن مهندسى 

دريايى ايران برگزار گرديد.
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دكتر حسن قاسمى، عضو هيئت علمى دانشگاه صنعتى اميركبير، دبير علمى بيستمين همايش صنايع دريايى

هم انديشى با هدف حل مشكالت، چالش ها و ارائه ى راهكارها
خوشبختانه، بيستمين همايش صنايع دريايى 
ــره زيباى كيش برگزار  ــال در جزي آذرماه امس
ــتم مطالب كوتاهى در  خواهد شد. لذا، خواس
خصوص اين همايش و همچنين صنايع دريايى 

كشورمان داشته باشم.
شعار هميشگى "دريا، مسير پيشرفت" شعارى 
است كه مى تواند واقعيت داشته و عملياتى شود. 
با اين حال، براى متجلى نمودن اين شعار و با 
ــن واقعيت، اما و اگرهايى وجود  هدف اثبات اي
دارد و شروطى نياز است. براى تحقق اين شعار 
نيازمند مديريت و برنامه ريزى صحيح و تدوين 
ــب، پويا، واقع گرايانه و كارآمد  نقشه راه مناس
مى باشيم. همچنين، وجود امكانات و تجهيزات 
ــب، آموزش و آماده سازى نيروى انسانى  مناس
ــخت كوش و  متعهد و متخصص، مديريت س
ــالق در كنار محيط دريايى و غيره از جمله  خ
شروط و الزامات تحقق اين اين شعار هميشگى 
است. اگر تمامى اين ظرفيت ها در كنار يكديگر 
قرار گيرد، امكان شكوفايى بهره بردارى كامل 
ــا و منابع غنى دريايى فراهم مى گردد و  از دري
ــكوفايى بهتر و بيشتر اقتصاد  شاهد رشد و ش
دريايى كشور باشيم و در يك كالم، شعار دريا 

مسير پيشرفت را عملياتى سازيم.
همان گونه كه مى دانيم، منطقه راهبردى خليج 
فارس سرشار از منابع عظيم نفت و گاز مى باشد. 
طبق برآوردهاى موجود، حدود 30% از انرژى 
جهان از اين حوزه استخراج مى گردد و منطقه 
پارس جنوبى به عنوان يك منبع اقتصادى مهم، 
گوياى اين مطلب است. اما بايستى توجه شود 
ــتفاده از اين منابع، نيازمند به كارگيرى  كه اس
ــت. به  ــرفته و فناورى نوين اس تجهيزات پيش
ــتخراج نفت و گاز، نيازمند سازه ها و  منظور اس
دكل هاى دريايى هستيم و از سويى ديگر، توليد 
فرآورده هاى نفتى نيازمند صنايع باالدستى با 
فناورى پيچيده مى باشد. در رابطه با بازار صنايع 
دريايى ايران قابليت بالقوه اى دارد بطوريكه پيش 
بينى مى شود در بخش صنايع كشتى سازى و 
ــال 1404 قريب به  سازه هاى فراساحلى تا س
ــك درصد از بازار  ــارد دالر كه معادل ي 5 ميلي
ــها  جهانى خواهد بود. همچنين در ديگر بخش
شامل حمل و نقل دريايى، گردشگرى، شيالت، 
ــذب انرژى هاى  ــاى غذايى و ج تأمين مواده

تجديدپذير از دريا مى توان بازار خوبى را فراهم 
ــاخت شناورهاى FLNG و  نمود. از طرفى س
ــتى هاى مرتبط با اين حوزه، جزو صنايع  كش
ــرمايه گذارى هاى  ــنگين بوده و نيازمند س س
هنگفتى است. اين ها تنها اشاره كوچكى است 
به منابع عظيم دريايى ايران كه مسير پيشرفت 
كشور از آن عبور مى كند. در ادامه به حوزه هاى 
مرتبط ديگرى اشاره مى كنم كه به نظرم براى 
عملياتى سازى بهره بردارى از اين منابع عظيم 
و عملياتى نمودن شعار "دريا مسير پيشرفت"، 

نيازمند توجه هستند.
نقش مديريت در صنايع دريايى: همانند بقيه 
حوزه ها، گلوگاه و ضعف مديريت در بسيارى از 
بخش هاى دريايى به چشم مى خورد. تخصص، 
ــد، وجدان كارى، خالقيت و تصميم گيرى  تعه
ــب از جمله ويژگى هاى يك مدير موفق  مناس
مى باشد. از سويى ديگر، يك مدير دريايى بايستى 
با فناورى هاى جديد در حوزه مديريتى خويش، 
ــد. مدير هر حوزه، نقشى  ــته باش آشنايى داش

كليدى در پيشرفت آن حوزه را ايفا مى كند.
همكارى و ارتباطات بين كشورها: عصر حاضر 
عصر ارتباطات و همكارى است. هيچ كشورى 
ــر چه واژه  ــد، اگ نمى تواند كامالً خودكفا باش
ــبى است اما خودكفايى  خودكفايى واژه مناس
ــوان در همه زمينه هاى  ــه آن معنايى كه بت ب
علمى و فنى مستقل باشيم ممكن است تحقق 
پذير نباشد. ايجاد ارتباط با هر كشورى سبب 
مى شود كه فضاى تعامالت كشور بزرگتر شده 
ــترس هاى بهترى ايجاد شود.  و امكانات و دس
لذا همكارى بين كشورها و سازمان ها يك امر 

ضرورى است تا از امكانات بالقوه يكديگر بتوان 
استفاده نمود. اين همكارى ها در بين كشورهاى 
خاوردور (ژاپن- كره- چين و غيره) باعث شده 
تا شاهد پيشرفت اين كشورها باشيم. البته در 
چند سال اخير از طرف ستاد توسعه فناورى و 
صنايع دانش بنيان دريايى در ارتباط با تبادالت 
ــورهاى  ــعه بازار با كش علمى و فناورى و توس
ــره جنوبى اقدامات  ــيه، ايتاليا و ك آلمان، روس
ــاله تحريكات  ــت. انش خوبى صورت گرفته اس
خارجى در اين منطقه خاورميانه از بين برود و 
معادله اى بدون نيروهاى خارجى داشته باشيم 
ــود و  تا آتش جنگ در اين منطقه خاموش ش
فرهنگ همكارى و همدوستى جايگزين جنگ 
ــد از اين نكته  ــود. همچنين نباي و درگيرى ش
غافل ماند كه گاهى تحريم هاى ظالمانه بسترى 
از رشد و شكوفايى جوانان را فراهم مى سازد و 
ــه عبارتى ديگر تهديدها و تحريم ها مبدل به  ب
فرصتى طاليى براى رشد و شكوفايى كشور و 
توسعه همكارى با كشورهاى دوست مى گردد.

آموزش نيروى انسانى: يكى از فاكتورهاى مهم و 
اجتناب ناپذير در رشد و شكوفايى هر جامعه اى 
نيروى انسانى ورزيده با مهارت و آموزش ديده 
است. خوشبختانه كشورمان در اين حوزه توانايى 
ــته و دانشگاه ها در تربيت نيروى  بالقوه اى داش
انسانى وظيفه مهمى را ايفا مى كنند. اما نبايد از 
اين نكته غافل بمانيم كه در اين بخش اگر چه 
از نظر كمى رشد خوبى داشته ايم، با اين حال از 
نظر كيفى و تخصصى كه مورد نياز صنعت باشد 
ضعف ها و كمبودهايى مشاهده مى شود و اين 
ــد از طريق ارتباط مؤثر و پوياى  چالش مى توان

دانشگاه و صنعت برطرف گردد.
كشتيرانى و نفتكش: حوزه حمل و نقل دريايى 
حوزه وسيع و راهبردى براى جمهورى اسالمى 
ايران است. كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
با بيش از 150 شناور بزرگ تجارى با ظرفيت 
5 ميليون و 200 هزار تن كاال نقش مهمى در 
ــور ايفا  صادرات، واردات و ترانزيت كاال به كش
ــا بيش از 60  ــركت ملى نفتكش ب مى كند. ش
فروند از انواع تانكرها با ظرفيت هاى زياد يكى 
از بزرگترين ناوگان كشتى هاى نفتكش جهان با 

ظرفيت 15.5 ميليون است.
ــو به امكانات  نيازمندى در اين حوزه از يك س
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آمادگى ايزوايكو براى ساخت
و تعمير كشتى هاى اقيانوس پيما

مديرعامل كشـتى سـازى و صنايع فرا 
سـاحل ايران (ايزوايكو) گفت: ايزوايكو 
در مـدت زمـان معيـن شـده موفق به 
تحويل تمامى سفارشات خود در زمينه ى 
ساخت و تعمير كشتى هاى اقيانوس پيما 
و سكوهاى حفارى نفت و گاز به مشتريان 

خود شده است.
ــازى و صنايع فرا  ــتى س مديرعامل كش
ساحل ايران (ايزوايكو) با اشاره به آخرين 
دستاوردها و فناورى هاى روز متخصصين 
در حوزه كشتى سازى و صنعت دريايى، 
اظهار داشت: ايزوايكو در مدت زمان معين 
شده موفق به تحويل تمامى سفارشات خود 
ــاخت و تعمير كشتى هاى  در زمينه ى س
ــكوهاى حفارى نفت و  اقيانوس پيما و س

گاز به مشتريان خود شده است.
حميدرضا رضاييان اصل خاطر نشان كرد: 
اين شركت با توجه به تحويل سفارش ها، 

آمادگى بستن قراردادهاى جديد را دارد.
ــتفاده از  ــاره به اس ــان اصل با اش رضايي
توانمندهاى داخلى، گفت: امروز كشور در 
حوزه كشتى سازى توانمند شده است و 
بيش از 70 درصد از صنعت دريايى كشور 
در اختيار ايزوايكو قرار دارد و به نوعى بايد 

از اين توانمندى استفاده شود.

ساخت و تعمير كشتى ــب تخليه و بارگيرى  بنادر و تجهيزات مناس
ــويى ديگر،  ــوده و از س ــته ب كانتيرها وابس
ــل كاال و كانتينرى،  ــتى هاى حم انواع كش
ــت.  ــتى هاى فله بر و غيره مورد نياز اس كش
شايان ذكر است، مديريت حمل و نقل دريايى 
نيز با هدف ايمنى در بنادر پرترافيك، تخليه 
به موقع كاال، بارگيرى به موقع كاال، استفاده 
از سيلوها براى ذخيره سازى كاالهاى فله اى 
و ديگر كاالها، نقشى مهم در توسعه صنايع 
دريايى داشته و كوچكترين ضعف مديريتى 
ــارت زيادى و  ــى مى تواند خس و غيرمديريت

جبران ناپذيرى را به همراه داشته باشد.
 FPSO, FLSO, و  فراسـاحلى  سـازه هاى 
ــت و گاز از انواع  ــتخراج نف FLNG: براى اس
ــاحلى  ــكوها نيز نيازمند تجهيزات فراس س
خاصى مى باشيم. سكوهاى نفتى و شناورهاى 
ذكر شده با هدف استخراج، توليد، تبديل به 
ميعانات گازى، ذخيره سازى و تخليه به كار 
ــايد بتوان آن ها را يك  گرفته مى شوند و ش
ــناور در دريا دانست. به دليل  ــگاه ش پااليش
منابع عظيم نفتى كشور نيز اين حوزه بايستى 

توجه ويژه اى را به خود اختصاص دهد.
ــتفاده از انرژى  انرژى هـاى تجديدپذير: اس
ــدى و جريان هاى  امواج، انرژى هاى جزروم
دريايى در دريا براى سكوهاى دريايى و انرژى 
باد براى رانش شناورها در بسيارى از كشورها 
متداول است. امروزه در بسيارى از كشورهاى 
ــتراليا و آمريكا،  ــكانديناوى، اس حوزه ى اس
ــواج با طرح هاى  ــتفاده از مبدل انرژى ام اس
ــكوهاى  ــكله ها و س متفاوت براى انرژى اس
دريايى و حتى براى مصارف داخلى شهرهاى 
ــاحلى به يك روش جايگزين مناسب و با  س
ــت. در  ــده اس كمترين آاليندگى مبدل ش
كشور ما نيز به دليل نيازمندى به انواع منابع 
انرژى در آينده، نياز به توسعه دانش و فناورى 

چنين تجهيزات نوينى الزامى مى باشد.
ــث  خوردگـى در محيط هـاى دريايـى: بح
ــاحلى يك امر  خوردگى فلزات در مناطق س
ــت و ساليانه خسارت هاى  اجتناب ناپذير اس
ــه انواع  ــه ب ــذا توج ــر دارد. ل ــادى در ب زي
راهبردهايى جهت شناسايى و مانيتورينگ 
ــى با هدف كاهش اين  خوردگى و روش هاي

پديده، مهم و اساسى مى باشد.
ــتمين همايش صنايع دريايى: هدف  اما بيس
از برگزارى همايش، ارائه آخرين تحقيقات و 
ــجويان و اساتيد در  يافته هاى محققان، دانش

ــف دريايى و همچنين بيان  حوزه هاى مختل
ــكالت، چالش هاى صنايع دريايى و ارائه  مش
راهكارهاى مناسب و كارآمد مى باشد. قريب 
به 20 دانشگاه در حوزه هاى مهندسى و علوم 
دريايى به صورت مستقيم، مشغول فعاليت 
ــر، بخش صنعت  ــويى ديگ ــتند و از س هس
ــتيرانى نيز حوزه وسيعى را در  دريايى و كش
برمى گيرد و ارتباط بين اين سه حوزه يعنى 
ــتى سازى و ساخت  دانشگاه ها، صنعت كش
سكو و كشتيرانى در كشور بسيار حائز اهميت 
ــبختانه در اين همايش، هر سه  است. خوش
ــركت دارند و  ــش حضور ش ــوزه در هماي ح
امكان تبادل دانش، فناورى و ارتباط مستقيم 
ــجويان با صنعتگران و امكان  اساتيد و دانش
طرح مشكالت و چالش هاى صنعتى از سوى 
كارفرمايان و مجريان با پژوهشگران دريايى 

كشور فراهم مى باشد.
ــته، همايش صنايع  همانند سال هاى گذش
ــش برگزار  ــه بخ ــال نيز در س دريايى امس
مى گردد. بخش اول مرتبط با مقاالت علمى 
و تحقيقاتى است كه عمدتاً بيشتر مورد توجه 
دانشجويان و اساتيد و محققان علمى است. در 
اين بخش تعداد زيادى مقاالت بعد از داورى 
تعيين و انتخاب مى گردند و تعدادى از مقاالت 
برتر بصورت شفاهى در نشست هاى مختلف 
ــش دوم نيز مرتبط با  ــد. بخ ارائه خواهند ش
ميزگردهايى است كه مشكالت صنعت اعم 
مشكالت و چالش هاى مجريان و كارفرمايان 
ــازى،  ــتى س ــف كش ــاى مختل در حوزه ه
ــاحلى و فراساحلى،  كشتيرانى، سازه هاى س
حوزه نفت و گاز و غيره در آن مطرح مى شود. 
همچنين پانل هاى تخصصى وجود دارد كه در 
آن محققان به طرح دستاوردها و تجربه هاى 
ــاورى پرداخته  ــش در حوزه فن علمى خوي
ــى و فنى حوزه خود و  و چالش هاى مديريت
نحوه مديريت آن ها را تشريح مى كنند. بخش 
سوم نيز مرتبط با كارگاه هايى است كه در آن 
ــج محققان مرتبط با يك كار كاربردى و  نتاي
عملياتى كه گاها به يك محصول مبدل شده 
است، بيان شده و براى عالقه مندان تشريح 
مى گردد. در پايان با دعوت از تمامى اساتيد، 
دانشجويان، پژوهشگران، صنعتگران و عالقه 
ــور، اميد به  مندان حوزه صنايع دريايى كش
برگزارى همايشى كارآمد جهت رشد و تعالى 
كشور عزيزمان و عملياتى شدن شعار "دريا 

مسير پيشرفت" را دارم.
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مهندس مصطفى رناسى، عضو هيات مديره انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه هاى دريايى ايران

حمايت از كاالى ايرانى
در كشورهاى توسعه يافته، دولت ها در مقاطع 
ــاب  گوناگون، با برنامه ريزى هاى دقيق و حس
ــه از صنعتگران و  ــده، به حمايت همه جانب ش
توليدكنندگان پرداخته اند تا سرانجام توانسته اند 
ــعه  ــان را در جايگاه بلند و واالى توس كشورش
ــور ما، ايران نيز در سال  يافتگى بنشانند. كش
جارى با شعار «حمايت از كاالى ايرانى» قصد 
ــم را طى كند. در  ــير پرپيچ و خ دارد اين مس
ــتا، حمايت از كاالى ايرانى را از سه  همين راس

منظر مى توان مورد توجه قرار داد:
ــتن  ــت مطلق از كاالى ايرانى، با بس 1- حماي
مرزها و صرفاً توليد و مصرف آنچه توليد آن با 
تكنولوژى بومى امكان پذير است؛ بدون توجه 
به قيمت تمام شده و صرفاً در چارچوب رقابت 
داخلى، كه در اين صورت، اشتغال مناسب در 
كشور ايجاد شده؛ اما ارتباط واحدهاى توليدى 
با خارج قطع خواهد بود، كاالى توليدى از نظر 
تكنولوژى، كيفيت و قيمت تمام شده در شرايط 
مناسبى نخواهد بود و درنهايت، مصرف كننده 
و خانواده ها بايد هزينه هاى آن را تحمل كنند. 
ــت كه در اين صورت، اشتغال ايجاد  بديهى اس
شده باعث افزايش درآمد خانوارها خواهد شد 
و فقر و بيكارى كاهش خواهد يافت؛ اما كشور 
از نظر توسعه صنعتى و افزايش توليد ملى رشد 

قابل توجهى نخواهد كرد.
2-  تزريق دالرهاى نفتى در اقتصاد و آزاد بودن 
ــفارش به مردم براى  واردات و در عين حال، س
ــى و تأكيد بر رقابت  ــتفاده از كاالهاى ايران اس
ــورهاى خارجى؛  توليدكنندگان داخلى با كش
ــى چندان  ــات بين الملل ــى كه ارتباط درحال
ــب نبوده و درنتيجه، امكان دسترسى به  مناس
تكنولوژى خارجى و همچنين، حضور موفق در 
بازارهاى جهانى واحدهاى صنعتى امكان پذير 

نخواهد بود.
ــن المللى فعال با همه  ــاد ارتباطات بي 3- ايج
ــراودات مالى  ــه، قابليت م ــورها و درنتيج كش
ــتفاده از تكنولوژى  ــان با آنها، اس و تجارى آس
ــعه يافته، امكان دسترسى به  ــورهاى توس كش
بازارهاى جهانى در راستاى واردات مواد اوليه، 
ــرايط مناسب،  ــين آالت و تكنولوژى با ش ماش
ــدى باكيفيت و  ــادرات كاالهاى تولي انجام ص
حمايت دولت از توليدكنندگان با توان صادراتى 

و انجام حمايت هاى همه جانبه در زمينه هاى 
دريافت وام با نرخ بهره مناسب، كاهش ماليات 
با توجه به ميزان صادرات و ايجاد فضاى كسب 
و كار مناسب براى كاهش هزينه هاى باالسرى 
توليدكنندگان، كوشش براى بزرگ و محدود 
ــدن تعداد واحدهاى توليدى در زمينه هاى  ش
ــازى از طريق  ــا فرهنگ س ــف، همراه ب مختل
ــران و مقامات بلند پايه در  الگو قرار گرفتن س
ــتفاده از كاالى ملى و همچنين، رسانه هاى  اس
ملى، صدا و سيما، روزنامه ها و مجالت و حتى 
فرهنگ سازى از طريق مهدكودك ها، مدارس و 
دانشگاه ها براى ايجاد روحيه ملى براى استفاده 
ــى و حمايت از برندهاى ملى در  از كاالى داخل
مقابل خارجى و ايجاد توسعه در موارد هدفمند 

براى حمايت از صنايع مادر و استراتژيك.

ــور ما، در اوايل انقالب از روش نخست  در كش
استفاده شد؛ اما در سال هاى بعد هميشه روش 
دوم مورد توجه قرار گرفت؛ كه درنتيجه، موفقيت 
ــته؛  قابل توجهى براى صنايع داخلى دربرنداش
ــرفته و موفق  ــورهاى پيش درحالى كه در كش
ــره، از روش  ــنگاپور، مالزى و غي نظير كره، س
ــده است و متأسفانه، به علت  سوم استفاده ش
اينكه ما پس از انقالب، همواره درگير مناقشات 
بين المللى بوده ايم، نتوانسته ايم از روش سوم 
ــتفاده كنيم و يا حداقل با همسايگان خود  اس
روابط مناسبى ايجاد كنيم تا بتوانيم با بازارهاى 
ــتد مناسب داشته باشيم. بديهى  آنها داد و س
است براى موفقيت و رسيدن به هدف، بايد از 
ابزار مناسب آن استفاده كنيم؛ زيرا در غير اين 
صورت، هرگونه كوششى صرفاً سبب از دست 
ــرمايه هاى كارآفرينى و  رفتن زمان، انرژى و س

مادى خواهد شد.
 در اوضاع كنونى تحريم، حفظ واحدهاى صنعتى 
موجود، از اهميت ويژه اى برخوردار است. از اين 
ــته و ضرورى است كه دولت محترم  رو، شايس
ضمن بهبود فضاى كسب و كار، موانع بازدارنده 
را حذف و از واردات كاالهاى مصرفى خوددارى 
كند و درحالى كه دسترسى به بازارهاى خارجى 
ــوارتر از هميشه شده  براى توليدكنندگان دش
ــت، حداقل بازار داخلى را در اختيار صنعت  اس
ــش بهره هاى بانكى،  ــور قرار دهد و با كاه كش
ماليات و تأمين اجتماعى، و مبارزه با قاچاق، از 

توليدكنندگان داخلى حمايت كند.

شایسته و ضروری 
رم  است که دولت مح

بود فضای  ضمن 
کسب و کار، موانع 
بازدارنده را حذف 

و از واردات کاالهای 
ی خودداری کند مصر
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محمد مونسان، عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى مالك اشتر، كارشناس ارشد صنايع دريايى

اصالحات مديريتى، تنها راه رهايى از بند تحريم ها

حرف اقتصاددان ها در چند دهه اخير اين بوده 
است كه اقتصاد نفتى و پول بادآورده نفت باعث 
فشل شدن اقتصاد ايران و تنبلى و مصرف گرايى 
مديران دولتى شده و راه را براى بخش خصوصى 
واقعى بويژه كسب و كارهاى دانش بنيان مسدود 
كرده است. مردم هم بواسطه درآمد نفتى، دولت 
را يك پدر پولدار مى دانند و هميشه از او طلبكار 
ــتند و تصور مى كنند دولت بايد  و متوقع هس
هميشه و هر شرايطى تاوان يك زندگى مرفه و 
بى دردسر را براى مردم بپردازد. در اين نامعادله، 
ــه هر دو طرف بازنده بوده اند. حاال يك  هميش
آدمى در آن سوى دنيا پيدا شده كه مى خواهد 
آرزوى ديرينه اقتصاددانهاى ما را جامعه عمل 
ــانده! و درآمد نفتى ما را صفر كند. يعنى  پوش
ــوان را ديد. ايران  ــه نبايد نيمه خالى لي هميش
ــت كه با 2/4 تريليون دالر منابع  ــورى اس كش
فسيلى با رتبه چهارم دنيا و در منابع معدنى، 7 
درصد منابع معدنى كل دنيا را دارد در حاليكه 
ــد جمعيت جهان را دارد. قاعدتاً چنين  1 درص
كشورى بايد غير قابل تحريم باشد چون همه 
چيز دارد برخالف كشورهايى مانند كره و ژاپن 
ــوند يك ماه هم دوام  و تركيه كه اگر تحريم ش
نخواهند آورد چون منابعى ندارند. پس اشكال 
ــت؟ مهم ترين عامل اين مشكالت،  كار كجاس
ــى مديران ريز و  ــرات عقب افتاده و قديم تفك
ــت دولتى است. در ايران، مديران هميشه  درش
ــول نفت عادت كرده اند و  به بودجه دولتى و پ
تنها هنرشان خرج كردن بى دردسر اين بودجه 

است و طبيعتاً با اين تفكر اگر بودجه نباشد پس 
كارى هم انجام نخواهد شد!. اين مديران هرگز 
حاضر نيستند به ميان مردم رفته و سرمايه هاى 
ــط مردم و سرمايه هاى كالن  كوچك و متوس
سرمايه داران بزرگ را بصورت استانى يا كشورى 
ــازندگى و عمرانى كنند. چرا؟  وارد كارهاى س
چون اصالً ميزان سنجش مديران دولتى، جذب 
سرمايه هاى مردمى نيست و ميزان، هزينه كردن 
بودجه دولتى است. دقيقاً همين تفكرات است 
ــده در كشورى كه حجم نقدينگى  كه باعث ش
به رقم اعجاب انگيز 1800 هزار ميليارد تومان 
ــيده، باز هم پولى براى پروژه هاى عمرانى  رس
وجود نداشته باشد و كل بودجه عمرانى كشور 
حدود 60 هزار ميليارد تومان در سال باشد كه 
آنهم معموالً اختصاص نمى يابد. با اين مديران، 
ثروت هاى فسيلى چند هزار ساله كشور بجاى 
ــى، صرف امورات  هزينه هاى عمرانى و زيربناي
جارى و روزمره مى شود بدون اينكه هيچ تحولى 
ايجاد شود. بايد نسل جديدى از مديران جوان و 
آموزش ديده با تفكرات پويا و مدرن را در همه 
ــطوح استانى و كشورى به روى كار آورد كه  س
بتوانند متهورانه و جاه طلبانه فكر كنند و سريع 
عمل كنند. با اين پيرمردهاى فرتوت و فرسوده 
ــه براى پريدن از يك جوى آب احتماالً چند  ك
مرتبه استخاره مى كنند! راه به جايى نخواهيم 
ــود. برخى  برد. بدنه اجرايى دولت بايد جوان ش
ديگر از كاستى ها كه در شرايط تحريم بايد بدانها 

توجه شود را بصورت زير مى توان برشمرد:

گران شـدن دالر در شرايط تحريم:  ــدن دالر را 1 ــران ش ــت كلى گ در حال
نمى توان صرفاً يك عامل منفى در نظر گرفت و 
ــت كه  ــوش نكنيم كه االن چند دهه اس فرام
ــوان را پايين نگه  ــن بطور تعمدى ارزش ي چي
داشته است و همين هم باعث اعتراض آمريكا 
شده چراكه باعث مى شود صادرات از آن كشور 
ــود و همين  ارزان و واردات به آن گران تمام ش
ــودش يك مزيت اقتصادى ايجاد كرده براى  خ
چين. بسيارى از صنايع كوچك و بزرگ ايران 
در چند دهه اخير بخاطر همين مصنوعى بودن 
و پايين بودن قيمت دالر ورشكسته شده و نابود 
ــدند چراكه دالر به قدرى ارزان بود كه ديگر  ش
حتى توليد مداد و پاك كن و سنگ پا هم ديگر 
ــه توليدات صنعتى و  ــد ب بصرفه نبود چه برس
ــاى خدماتى هم  ــره. در حوزه ه ــاك و غي پوش
ــالً در حوزه  ــت. مث وضعيت همينطور بوده اس
ــفرهاى  ــدن دالر، س ــگرى، با گران ش گردش
ــفرهاى ورودى يا داخلى  ــى گرانتر و س خروج
ــالهاى گذشته با پايين  ارزان تر مى شود. در س
نگه داشتن تصنعى قيمت دالر، بطور مثال تور 
ــتان و  ــزار تومان و تور ارمنس ــار 900 ه چابه
ــر 800 هزار تومان بود!!.  آذربايجان و تركيه زي
خب بديهيست كه كمتر كسى به چابهار سفر 
مى كرد ولى االن با افزايش قيمت دالر، همين 
ــاى خارجى قيمت باالى دو ميليون پيدا  توره
ــرايطى مى توان  ــاال در چنين ش كرده اند و ح
اميدوار بود سفرهاى داخلى از جمله گردشگرى 
دريايى و ساحلى توجيه اقتصادى يافته و رونق 
ــترى بگيرند. در سالهاى اخير پايين بودن  بيش
ــوم ايرانيان به  ــت دالر باعث هج تصنعى قيم
ــورهاى اطراف و تاراج دالرهاى نفتى شده  كش
بود درحاليكه هتل هاى بسيارى از مناطق نمونه 
ــگرى ايران خالى مانده بود. خانواده هاى  گردش
ايرانى حداقل سالى 7-9 ميليارد دالر (بيش از 
ــش از كل بودجه  ــزار ميليارد تومان- بي 70 ه
ــور)! براى سفرهاى خارجى هزينه  عمرانى كش
ــال  ــفر در س مى كنند كه معادل 9 ميليون س
ــوم از اين مبلغ توسط  است!!. اگر فقط يك س
شهرهاى ساحلى خود ايران جذب شود، مبلغ 
هنگفتى بيش از 23 هزار ميليارد تومان خواهد 
ــى در مناطق  ــد كه مى تواند تحول عظيم ش
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ــراى جذب اين  ــاحلى ايجاد كند. ب محروم س
سرمايه بايد ابتدا سرمايه  گذارى كرد كه يكى از 
پيشنهادات ما براى رونق گردشگرى ساحلى و 
دريايى و تغيير چهره فقيرانه شهرهاى ساحلى، 
ساخت مجموعه هاى مدرن گردشگرى بوده با 
محوريت نمادهاى شهرى مرتفع و مدرن بوده 
كه مفصالً در اين زمينه قبالً صحبت كرديم. در 
مجموع بايد گفت قيمت دالر يك حد بهينه اى 
ــد كه بيش از حد پايين نگه  ــته باش بايد داش
ــتگى صنايع  ــتن آن قطعاً باعث ورشكس داش
كشور و بيش از حد باال بودن آن نيز باعث تاراج 
ــور مى شود. حاال اين هنر  منابع و ثروتهاى كش
ــا مى تواند از اين  ــت كه آي بخش خصوصى اس
شرايط بخوبى بهره بردارى كند يا خير. البته در 
ــيار  ــدت چند ماه اخير خبرهاى بس همين م
خوبى از بعضى فعاالن بخش خصوصى شنيده 
مى شود كه كافرمايان با اين قيمت دالر، مجدداً 
به پيمانكاران داخلى رجوع كرده اند و كارگاه هاى 
نيمه تعطيل، جان تازه اى گرفته اند. تنها مسئله 
حاد، مديريت هزينه مواد وارداتى است كه آن 
ــب در كوتاه مدت و ميان مدت قابليت  هم اغل

توليد در داخل خواهند داشت.
مواد اوليه وارداتى فوراً تحت تأثير نرخ 2 تأمين مـواد اوليه: در دوران تحريم، 
ارز گران مى شوند ولى نكته جالب اينجاست كه 
ــن امر اقرار دارند كه با توجه به غنى  متخصصي
بودن ايران از نظر منابع عظيم معدنى و فسيلى، 
ــه وارداتى امكان  ــش از 80 درصد مواد اولي بي
ــل را دارند كه به دو دليل توليد  ــد در داخ تولي

نمى شوند:
ــه به پايين بودن نرخ  1. بصرفه نبودن (با توج

دالر)
ــى حوزه ها كه  ــش فنى در برخ ــودن دان 2. نب
ــركت هاى دانش بنيان  ــتلزم فعالسازى ش مس
ــت. بنابراين تهديد تحريم را مى توان  جديد اس
ــازى حجم عظيمى از  ــه فرصتى براى فعالس ب
توليد مواد اوليه صنعتى تبديل كرد كه تا ديروز 
امكان توليد نداشت. البته فشار گران شدن مواد 
وارداتى تا مدتى بر صنايع فشار مى آورد ولى اگر 
عالمانه و با برنامه كار كنيم ظرف مدت كوتاهى 

اين فشارها رفع مى شوند.

آموزش استفاده از ارزهاى ديجيتال:  ــا كه تحت 3 ــاى ديجيتال از آنج ارزه
ــورى از دنيا  ــچ بانكى در هيچ كش نظارت هي
ــتند و جابجايى آنها نيز غيرقابل كنترل و  نيس

رديابى است، لذا بهترين ابزار براى تجارت مالى 
ــت. متاسفانه همين سال  در دوران تحريم اس
گذشته، خريد و فروش ارز ديجيتال مانند بيت 
ــماً ممنوع اعالم شد، ولى با  كوين در ايران رس
ــت تحريم ها، بحث آن  ــدن بازگش جدى تر ش
مجدداً داغ شده تا جائيكه چند روز پيش رئيس 
جمهور رسماً دستور داد اقدامات الزم در زمينه 
تجارت با ارز ديجيتال انجام شود. امروزه در دنيا 
ــا ارز ديجيتال  ــى خريدهاى كوچك نيز ب حت
انجام مى شود ولى در ايران آشنايى بسيار كمى 
دراين زمينه وجود دارد. متاسفانه جامعه دريايى 
به عنوان نوك پيكان مبادالت مالى بين المللى 
ــارت ايران از  ــه 90 درصد تج ــم اينك و عليرغ
ــود، كمترين آشنايى با  طريق دريا انجام مى ش
اين حوزه را دارند. بايد از طرف نهادهاى متولى 
دريايى (كشتى سازى و بخصوص كشتيرانى - 
بخش دولتى و خصوصى)، اقدام عاجل و فورى 
ــى انجام شود تا  براى برگزارى دوره هاى آموزش
ــطوح ياد بگيرند كه  جامعه دريايى در همه س
چگونه مى توانند مبادالت مالى خود را با ارزهاى 
ديجيتال انجام دهند و بفهمند كه در مبادالت 
ــت. اين  ــط دالر و يورو مطرح نيس جهانى فق
ــا امروز  ــورى مثل ما كه ت ــد، براى كش فرآين
كمترين آشنايى در اين زمينه دارند شايد سالها 
ــد ولى ما با توجه به شرايط تحريم  طول بكش
ــاه اين كار را  ــرف چند هفته يا چند م بايد ظ
انجام دهيم، بطور گسترده، حرفه اى و هدفمند. 
همچنين استخراج پول ديجيتال توسط جوانان 
متخصص و باهوش ايرانى مى تواند هزاران شغل 
ــد در داخل منازل ايجاد كند كه در  مولد جدي
ــد در ثروت آفرينى  ــوع خود يك تحول جدي ن

است.

اهميـت اقتصاد مقاومتـى: در يك 4 چرخش نگاه ها از غرب به شـرق و 
ــواره نگاه  ــك در تاريخ معاصر هم ــابقه تاري س
آزمندانه ايرانيان به سمت غرب بوده تا جاييكه 
تا همين امروز، دولتمردان ايران بصورت كامًال 
ساده لوحانه اى، لبخند غرب را مصادف با حل 
تمام مشكالت اقتصادى كشور مى دانستند!. اين 
ساده لوحى و عدم باور به توانمندى هاى داخلى 
باعث شد پنج سال از بهترين فرصتهاى كشور 
هدر برود چون جمعيت ايران سال به سال در 
حال پير شدن است و با جمعيت پير نمى توان 

جهش اقتصادى و علمى كرد.
براى  مهندسى  دانشجويان  آموزش  ــب وكارهاى دانش بنيان و 5 شروع كس
ــروع كسب و  آموزش عامه مردم براى براى ش
كارهاى كوچك خصوصى و هدايت سرمايه هاى 
ــط مردم به سمت اشتغالزايى  كوچك و متوس

مولد از كارهاى مغفول مانده است.
اصالح برخى ديدگاه ها در معاونت  علمى و فناورى رياست جمهورى: در 6
سالهاى اخير، اين معاونت، جو جامعه را بجاى 
كسب وكارهاى دانش بنيان در حوزه توليدات 
صنعتى و با ارزش افزوده باال، به سمت خدمات 
موبايلى و اپليكيشن نويسى برده و اين انحراف 
ــجويان  ــت كه دانش ــده اس ــدرى جدى ش بق
مهندسى دائماً سؤال مى پرسند كه براى ايجاد 
ــن هايى را  ــى چه اپليكيش ــب وكار درياي كس
بنويسند و تهيه كنند؟!! اين يعنى يك فاجعه 
ــير  نااميد كننده و يك انحراف عجيب در مس
ــدن از نيازهاى واقعى  ــم و فناورى و دور ش عل

جامعه در شرايط دشوار تحريم.
صنعت كشتى سازى احتماالً با وضعيت  ــده مواجه 7 ــالهاى آين ــرى در س حادت
خواهد بود. در سالهاى گذشته همواره پيشنهاد 
ما «اجاره بلند مدت كارخانجات كشتى سازى 
به جوينت خارجى با تضمين سفارشات ساخت 
ناوگان ايران» بود كه در شرايط تحريم دو تغيير 
ــتيرانى  ــود آمده: اول اينكه خود بازار كش بوج
ــديدى خواهد خورد و  ــران احتماالً ضربه ش اي
طبعاً سفارشات ساخت مانند سابق نخواهد بود. 
ــره و ژاپن كه  ــورهايى مثل ك ــه كش دوم اينك
ــده و تنها  ــذف ش ــى بودند ح ــنهاد اصل پيش
گزينه هايى مانند چين و برخى كشورهاى ديگر 
ــيا باقى مانده اند. ولى با اين  ــرقى آس جنوب ش
حال بازهم اجاره كارخانجات با شرايط فوق تنها 

راه نجات صنعت كشتى سازى است.

باید نسل جدیدی 
از مدیران جوان 
و آموزش دیده با 

تفکرات پویا و مدرن را 
در همه سطوح استانی 

و کشوری به روی 
کار آورد که بتوانند 

ورانه و جاه طلبانه  م
فکر کنند و سریع عمل 

کنند.
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امير حشمتى فر دانشجوى دكتراى دانشگاه صنعتى شريف 

مشكالت دانشجويى يا دانشجوى داراى مشكل
ــت كه باتوجه به جايگاه رشته  چند سالى اس
ــن درآمدهاى  ــه و همچني ــكى در جامع پزش
مناسب اين قشر توجه و گرايش به رشته هاى 
ــت؛  ــده اس ــى در جامعه كم رنگ ش مهندس
ــرى  ــداد داوطلبين آزمون سراس بطوريكه تع
ــش از 319 هزار در  ــته رياضى از تعداد بي رش
ــال 87 به تعداد بيش از 144 هزار داوطلب  س
ــال 97 رسيده است و اين يعنى كاهش  در س
ــال كه مى  55 درصدى داوطلبين طى 10 س
ــئولين و تصميم  تواند زنگ خطرى براى مس
ــى كشور باشد. اما مشكل  گيران كالن آموزش
چيست و از كجا نشأت گرفته مى شود. در اين 
ــود به تعدادى از مهمترين  مقاله سعى مى ش
مشكالت دانشجويان فنى مهندسى پرداخته 

شود.
1- گسـترش نامـوزون و ناهمگون مراكز 

آموزش عالى
ــه يك مركز  ــر در هر كوچه و محل ــروزه اگ ام
ــود باعث تعجب و حيرت  ــى ديده نش آموزش
ــفانه سياست غلط و  ــود. متاس همگان مى ش
اشتباه وزارت علوم در طى ساليان 88 تا 92 و 

گسترش بدون حساب و اعطاى مجوزهاى زياد 
براى ايجاد مراكز آموزش خصوصى و گسترش 
بدون نياز دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد باعث 
ــى در جامعه  ــته هاى فنى مهندس تباهى رش
گرديد بطوريكه امروز تعداد صندلى هاى اين 
رشته ها از داوطلبين بيشتر مى باشد. متاسفانه 
ــخگوى اين سياست  امروزه هيچ مرجعى پاس
غلط نيست. با اين عمل ديگر تعداد مهندسين 
جامعه از حد بيشتر شده بطوريكه در دنيا رتبه 

سوم را دارا مى باشيم (!!!).
2- عدم گسـترش صنعت براى استفاده از 

توان علمى كشور
متاسفانه در ساليان اخير صنعت تنبل كشور بدون 
توجه به توان علمى كشور همچنان لنگان لنگان 

ــير خود را ادامه داد و خود دليلى شد براى  مس
افزودن به مشكالت فارغ التحصيالن رشته هاى 
ــور. صنعت كه بايستى  ــى در كش فنى مهندس
مسير توسعه كشور با استفاده از توان علمى فارغ 
التحصيالن، اكنون به يكى از معضالت پيش روى 

كشور تبديل شده است.
3- عـدم حمايـت از اسـتارت آپ هاى 

جديد
استارت آپ ها و صنايع نوپاى اينترنتى كه توسط 
جامعه مهندسى در حال شكل گرفتن مى باشند 
نياز به حمايت بيشتر از سمت دولت و ملت دارند 
تا بتوانند به جاى صنعت پير باعث رشد و تعالى 
ــوند. اين موارد جز مهمترين مواردى  كشور ش
است كه باعث مى شود يك دانشجوى رشته فنى 
مهندسى هيچ گونه چشم اندازى از آيندة خود 
و شغلش نداشته و از همين رو به علت ريسك 
باال تمايل به سمت رشته هاى پزشكى رفته و از 
طرف ديگر با توجه به سياست قابل قبول وزارت 
بهداشت مبنى بر عدم افزايش سهميه همچنان 
ــب براى فارغ التحصيالن اين  بازار كارى مناس

رشته وجود داشته باشد.

عضو هيات علمى دانشگاه هرمزگان با اشاره 
به اينكه هرمزگان نيازمند مديران تحول آفرين 
است گفت: بسيارى از ظرفيت هاى دريايى در 
استان مغفول مانده وبه فعليت نرسيده است. 

عضو هيات علمى دانشگاه هرمزگان با اشاره به 
دريامحور بودن توسعه هرمزگان اظهار داشت: 
ــيارى از ظرفيت هاى دريايى و گردشگرى  بس
ــتان مغفول مانده و بايد براى برون رفت  دراس
ــه رويكرد اساسى توجه  ــكل به س از اين مش
كنيم. احسان كامرانى افزود: ابتدا ظرفيت هاى 
دريايى در حوزه حمل و نقل دريايى، شيالت 
وآبزيان، ورزش هاى آبى، كشتى سازى و صنايع 
ــوده و در مرحله بعدى  ــايى نم دريايى شناس
اين ظرفيت ها را به فعليت رسانده و عملياتى 
ــگاه هرمزگان  نماييم. عضو هيات علمى دانش
گفت: در مرحله سوم بايد مديران تحول آفرين 
و تحول گرا داشته باشيم چرا كه مديران بشدت 

دچار روزمرگى شده و هر چه در توان داشته اند 
ــال هاى اخير عملى كرده و امروز دچار  طى س
ــده اند و الزم است كه  يكنواختى مديريتى ش
ــتاندار در اين حوزه تغيير و  ــخص آقاى اس ش
ــاد نمايد. كامرانى تاكيد كرد: در  تحوالتى ايج
ــفر وزيركشور به هرمزگان و بازديد از جزاير  س
عنوان نمود كه هرمزگان توانايى تأمين هزينه ها 
ــتان شبيه خودش را  و درآمدزايى براى 5 اس
ــده با اطمينان مى گويم اگر به خوبى  دارد و بن
از تمامى ظرفيت هاى استان بهره بردارى شود 
ــتر از 5 استان را هم مى توان تأمين نمود.  بيش
وى با اشاره به دريا پايه بودن توسعه هرمزگان 
و وجود جزاير زيباى پراستعداد در اين استان، 
ــزگان از 19  ــود 14 جزيره در هرم گفت: وج
ــان مى دهد كه ظرفيت هاى  جزيره كشور نش
زيادى در حوزه گردشگرى، توريسم طبيعى، 
ــازگاردريايى، توريسم ورزشى،  توريسم بوم س

تجارت و بانكرينگ و... وجود دارد كه متاسفانه 
ــتيم تاكنون از آنها به درستى استفاده  نتوانس
ــكده علوم و فنون دريايى  كنيم.  استاد دانش
ــرد: اگر اين جزاير  ــگاه هرمزگان بيان ك دانش
ــورهاى توسعه يافته  بود ايا به همين  در كش
ــد؟ قطعاً خير،  ــكل به حال خود رها مى ش ش
وجود ظرفيت هاى گردشگرى و جزاير زيبا و 
ــت در خليج فارس نيازمند تغيير نوع  پرظرفي
نگاه مديران و تغيير و تحوالت اساسى در اين 
ــت تا بتوانيم از جزاير و ظرفيت هاى  حوزه اس

دريايى به اشتغال زايى و درآمدزايى بپردازيم.
اين استاد دانشگاه در پايان گفت: هر تغييرى 
نيازمند تغيير نوع نگاه مديريتى است و بايد 
ــاى دريايى و  ــردارى از ظرفيت ه براى بهره ب
جزاير تحول آفرين بوده و به رفتارهاى نوآورانه 
ــم از تمام  ــم تا بتواني ــه روى بياوري و خالقان

ظرفيت هاى دريايى در هرمزگان بهره ببريم.

نرساندن بسيارى از ظرفيت  هاى دريايى به فعليت

Marine Engineering
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عضو هيئت علمى پژوهشگاه ملى اقيانوس شناسى و علوم جوى

امكان دست يابى به فناورى هاى نوين
در زمينه ى پيش بينى مشخصات امواج كشور

ــگاه ملى اقيانوس  ــو هيئت علمى پژوهش عض
ــت  ــوى گفت: امكان دس ــى و علوم ج شناس
ــه يكى از آخرين  ــور ب يابى بخش دريايى كش
ــاى روز دنيا در زمينه ى پيش يابى و  فناورى ه
پيش بينى مشخصات امواج فراهم خواهد شد.

دكتر سعيد مظاهرى در قالب فرصت مطالعاتى 
ــتفاده از  ــى با عنوان "اس اقدام به انجام پژوهش
ــازى پارامترهاى  فناورى هاى نوين در مدل س
ــى درياى  امواج دريا" به ميزبانى گروه مهندس
دانشگاه ملبورن استراليا با حمايت ستاد توسعه 
ــع دانش بنيان دريايى معاونت  فناورى و صناي
علمى نموده است. عضو هيئت علمى پژوهشگاه 
ــى و علوم جوى با اشاره به  ملى اقيانوس شناس
ــت: اين پژوهش در  موضوع پژوهش اظهار داش
ــوص ارزيابى پارامتربندى هاى فيزيكى در  خص
معادالت اسپكترومى موج و نقش آنها در مدل 
سازى و پيش يابى و پس يابى مشخصات امواج 
ناشى از باد در درياها و پهنه هاى آبى كشور است. 
مدل سازى صحيح امواج نقش تعيين كننده اى 
ــى از جمله نفت و گاز، بنادر و  در صنايع درياي
دريانوردى، انرژى هاى تجديد پذير،  گردشگرى 
ــالمت و  و تفريحى، ورزش دريايى و بازيابى س

همچنين امور دفاعى و امنيتى كشور دارد.
ــاى صحيح  ــعه و ارتق ــزود: توس ــرى اف مظاه
ــيار زياد به  ــتگى بس فناورى هاى دريايى وابس
ــاى عددى و  ــعه ى فناورى ها و تكنيك ه توس
شبيه سازى مرتبط با شناخت محيط دريايى 
ــا با هرگونه  ــوه ى اندركنش انه پيرامون و نح
سازه ى دريايى خواهد داشت. امروزه كشورهاى 
پيشرفته و صاحب فناورى هاى پيشرو توجه ويژه 
ايى به شناخت بهتر محيط هاى آبى پيرامونى 
خود  و همچنين اقيانوس ها و محيط هاى آبى 
ــز تحقيقاتى آنها  ــن نموده اند و مراك كره زمي
ــدى را در اين رابطه دنبال  برنامه هاى هدفمن
مى كنند. أمواج ناشى از باد يكى از پديده هاى 
ــى اثرگذار و غالب بر فعاليت هاى دريايى  درياي
از گذشته مطرح بوده و تالش هاى ارزشمندى 
ــال گذشته براى شناخت رفتار  در طى 50 س
ــان صورت  ــمندان و محقق ــط انديش آن توس
ــاورى رايانه ها و  ــعه ى فن ــت. با توس گرفته اس

ــتفاده از  ــش اطالعات محيطى امكان اس افزاي
مدل هاى عددى براى برون يابى و پيش بينى 
مشخصات أمواج به گونه أى فراهم شده است 
كه مدل هاى نسل اول كه در دهه هاى 1950 و 
1960 ميالدى ارائه شده بودند به سرعت جاى 
خودشان را به مدل هاى عددى نسل هاى دوم 
ــن، پارامتربندى هاى  ــوم دادند. عالوه بر اي وس
فيزيكى مطرح در معادالت طيفى أمواج كه در 
برگيرنده ى موتور اصلى مدل هاى رياضى بودند 
ــدند. عليرغم  ــه تدريج كامل و اصالح ش نيز ب
ــل، مدل هاى  ــرفت هاى حاص ــعه و پيش توس
ــدون ارزيابى و انتخاب  ــددى طيفى أمواج ب ع
ــبيه سازى  صحيح پارامتربند ى ها، امكان ش
ــخصات أمواج در محدوده ى مورد عالقه را  مش
با دقت مورد نظر نخواهند داشت. تحقيقات و 
تالش هاى انجام گرفته توسط محققان مختلف 
بيانگر اين حقيقت است كه انتخاب و همخوان 
كردن ضرايب يك پارامتربندى در يك محيط 
ــبى را براى محيط آبى  ــى لزوماً نتايج مناس آب
ــه در اين رابطه مدارك  ديگر ارائه نمى دهد ك
ــط محققين ارائه  ــيارى توس و مستندات بس
شده است. خليج فارس و درياى عمان نيز كه 
اهميت اقتصادى آن بر كسى پوشيده نيست از 
ــتثنى نبوده و با توجه به تمركز  اين قاعده مس
فعاليت هاى دريايى موجود آن و روند توسعه در 

نظر گرفته شده بر حساسيتش مى افزايد.   
ــور استراليا  وى با تاكيد بر توانمندى هاى كش
ــاحل  با دارا بودن بيش از 25000 كيلومتر س
ــفر علمى- تحقيقاتى فرصت  گفت: در اين س
شد كه جايگاه جمهورى إسالمى در حوزه علم 
ــبتاً گسترده ايى  وفناورى دريايى را به طور نس
به محققين و انديشمندان دريايى استراليا ارائه 
ــود. عالوه بر اين تحقيقاتى كه در خصوص  ش
ــواج در آب هاى  ــپكترومى أم ــازى اس مدل س
ــامل خليج فارس و درياى عمان و  ــور ش كش
درياى خزر انجام شده است ارائه و مطرح شود. 
بخشى از اين ارائه تحت قالب موضوع سخنرانى 
 Evaluation of" ــمينار بين المللى در يك س
 Spectral Wave Parameterization in
Semi-Enclosed Sea Areas " انجام شد كه 

منجر به دريافت تقدير نامه از برگزار كنندگان 
ــد. قسمت ديگر اين ارائه از طريق مباحثات  ش
ــور  ــن اينجانب و اقاى پروفس ــى فى مابي علم
بابانين  مسول بخش مهندسى درياى دانشگاه 
ملبورن، اقاى پروفسور اين يانگ عضو دپارتمان 
دريايى دانشگاه ملبورن و دانشمند ارشد دريايى 
استراليا كه داراى تاليفات ارزشمندى است در 
طى جلسات متعدد علمى رد و بدل شد. عالوه 
بر اين اينجانب موفق شدم كه با اعضاى ارشد و 
مدير كالن موسسه ى بزرگ تحقيقاتى استراليا 
ــروترين مؤسسات  (CSIRO) كه يكى از پيش
ــه در تبديل  ــت ك ــى بين المللى اس تحقيقات
ــازى آن  ــودن دانش به فناورى و تجارى س نم
ــت داشته باشم  نقش كليدى را ايفا نموده اس
و در زمينه هاى انتقال فناورى و تجربياتشان در 
خصوص تجارى سازى و مدل هاى موفق اعمال 

شده بحث و تبادل نظر داشته باشم.
ــرد: نتيجه ى اين تالش ها و  مظاهرى اضافه ك
بحث و تبادل نظرها در نهايت منجر به تهيه ى 
ــد كه آخرين  ــترك به نحوى ش پروپوزال مش
فناورى هاى استفاده شده در فيزيك معادالت 
طيفى موج براى آب هاى ايران ارزيابى و صحت 
ــود. نتيجه ى اين پروپوزال امكان  ــنجى ش س
ــت يابى بخش دريايى كشور را به يكى از  دس
آخرين فناورى هاى روز دنيا در زمينه ى پيش 
ــور  ــخصات أمواج كش ــى و پيش بينى مش ياب
ــال اين  ــود. نحوه ى اعم ــم خواهد نم را فراه
ــنجى شده در مدل هاى  پارامترهاى  صحت س
ــازى أمواج براى آب هاى خليج فارس  شبيه س
ــه و پارامترهاى مربوطه به  ــاى عمان ارائ و دري
طور اختصاصى بومى سازى مى گردد. عالوه بر 
اين در قالب پروپوزال مشترك اين امكان براى 
يكى از دانشجويان دكترى و يا فارغ التحصيالن 
دكترى مرتبط فراهم خواهد شد كه به مدت 6 
ماه در مركز مهندسى دريايى دانشگاه ملبورن 
ــا و مهارت هاى الزم را به طور عملى  آموزش ه
ــى نيز به  ــاً كارگاه آموزش ــب نمايد. ضمن كس
ــتاوردهاى اين فناورى جديد  منظور ارائه دس
ــترى در پايان  و به روز دنيا براى محققين بيش

طرح در نظر گرفته شده است.
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تعويض موفقيت آميز لوله هاى 
بارگيرى نفت  خام گوى شناور 
SBM توسط متخصصان داخلى

با تالش كاركنان منطقه عملياتى بهرگان، 
ــناور  ــاى بارگيرى نفت خام گوى ش لوله ه
ــن منطقه با موفقيت تعويض  SBM در اي
شد. با همكارى واحدهاى عمليات دريايى، 
 HSE مهندسى بهره بردارى، تيم غواصى و
ــران در منطقه  ــركت نفت فالت قاره اي ش
بهرگان مراحل كار عمليات تعويض لوله هاى 
بارگيرى با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايى، 
رعايت مسائل ايمنى، ارزيابى كاهش ريسك 
و نيز موضوع پر اهميت جلوگيرى از آلودگى 
نفتى دريايى (OIL POLLUTION) مواد 
ــك هاى احتمالى غير قابل  خطرناك و ريس
پيش بينى بررسى و در نهايت كار تعويض 
لوله ها بدون هيچ گونه وقفه اى انجام شد. در 
اين عمليات موفقيت آميز كه حدود 6 روز از 
زمان چيدمان و ريسه كردن لوله ها ى جديد 
ــناور هاى شايما و  بارگيرى در لنگر گاه با ش
مون اليت، ليما، آديش 2 و پارميدا به طول 
ــازى لوله هاى قديمى  ــد كار جداس انجامي
ــناور مون اليت  از SBM و تحويل آن به ش
ــتن لوله هاى  براى انتقال به لنگرگاه و بس
ــد. در  جديد  SBM به طور كامل انجام ش
ــات دريايى،  اين عمليات، واحدهاى عملي
تيم غواصى، مهندسى بهره بردارى، ايمنى، 
ــكى و ناخداى  مهندسى بهره بردارى خش
ــتمر و مستقيم ايفاى  آديش 2 به طور مس
نقش كردند. گفتنى است، با وجود سپرى 
شدن تاريخ مصرف و صدمات فراوانى كه به 
لوله هاى بارگيرى ترمينال صادراتى نفت خام  
SBMمنطقه بهرگان، وارد شده بود، عمليات 
ــط واحد عمليات  ــادرات نفت خام توس ص
دريايى به طور روزانه و مرتب انجام مى شد. با 
توجه به ورود نفت آزادگان براى صادرات از 
منطقه بهرگان و پيش بينى افزايش تانكرهاى 
صادراتى به منظور صادرات بهينه، ضرورت 
ايمن سازى و اطمينان از عدم آلودگى مواد 
نفتى از برنامه هاى در دست اقدام منطقه بود. 
بر همين اساس، عمليات تعويض لوله هاى 
ارتجاعى قديمى با لوله هاى جديد در دستور 

كار قرار گرفت.

فراساحل امضاى دو سند همكارى ايران و روسيه
در حوزه زمين شناسى

ــرارداد اجراى امور  ــاف براى ق برنامه اكتش
ــى درياى  ــى در بخش ايران ــاف درياي اكتش
ــپين و اجراى تحقيقات ايروژئوفيزيك  كاس
ــازمان زمين  در ايران دو توافقنامه اى بود س
شناسى ايران و شركت سهامى زمين شناسى 
ــورگ امضا  ــن پترزب ــيه (رز ژئو) در س روس
ــاف براى قرارداد اجراى  كردند. برنامه اكتش
امور اكتشاف دريايى در بخش ايرانى درياى 
ــپين و اجراى تحقيقات ايروژئوفيزيك  كاس
ــازمان  ــران دو توافقنامه اى بود كه س در اي
زمين شناسى ايران و شركت سهامى زمين 
شناسى روسيه (رز ژئو Rosgeo) در حضور 
ــر منابع طبيعى و  ديميترى كوبيلكين وزي
زيست محيطى روسيه و راضيه لك معاون 
ــارت و رئيس  ــدن و تج ــر صنعت، مع وزي
ــازمان زمين  شناسى و اكتشافات  معدنى  س

ايران امضا شد.
ــع علوم  زمين،  ــرارداد همكارى هاى جام  ق
ــت كه زمين   ــرفصل مهم اس ــامل دو س ش
ــاف مواد معدنى به  شناسى دريايى و اكتش
ــاخص  ــك هوايى از موارد ش روش ژئوفيزي
ــت. سازمان زمين شناسى روسيه در  آن اس
توافقنامه چهار ساله اكتشافى در كاسپين، 
ــت اقدامات تحقيقاتى زلزله  ــده اس قرار ش

نگارى اجرا كند. 
در اين قرارداد بنا بر اين است كه شناورهاى 
نوين طرف روسى براى تحقيقات اكتشافى 
بستر دريا در اختيار كارشناسان ايرانى قرار 
ــتفاده  ــه و پس از قرارداد نيز مورد اس گرفت
كارشناسان ايرانى قرار گيرد و در سند دوم 
نيز اجراى تحقيقات ايروژئوفيزيك در ايران 
پيش بينى گرديده و دوره اعتبار آن 3 سال 

اعالم شده است.
 سفير ايران در روسيه در اين نشست كه با 
محوريت فعاليت هاى اين سازمان با همتايان 
ــد، ابزار اميدوارى نمود كه  ــى انجام ش روس
سازمان زمين  شناسى ايران بتواند در حاشيه 
ــن پترزبورگ در قالب  همايش اقتصادى س
قراردادهايى، فعاليت هاى اكتشافى و زمين  
شناسى را در بعد بين  المللى گسترش دهد. 
ــاى مثبت  ــا توجه به فض ــنايى ب مهدى س
ايجادشده ميان دو كشور، خواستار پيگيرى 

ــازمان زمين  شناسى و اكتشافات  جدى س
معدنى درخصوص سرنوشت اين همكارى ها 
شد و تاكيد كرد كه در جايگاه مقام مسئول، 
مذاكرات الزم با طرف روسى را جهت تسهيل 
امور، انجام خواهد داد. در ادامه اين نشست، 
معاون وزير و رييس سازمان زمين شناسى 
و اكتشافات معدنى نيز با بيان اينكه سازمان 
متبوعش از اسفندماه سال گذشته تاكنون، 
طى مذاكرات صورت گرفته با شركت روسى 
ــى تفاهم نامه را تكميل  ــش  نويس اجراي پي
ــت، جزييات آن را به اطالع سفير  كرده اس

رساند. 
ــائل مورد مذاكره  راضيه لك به اهميت مس
ــد كرد:  ــت و تاكي ــرف روس پرداخ ــا ط ب
ــى و اكتشاف  اهميت مطالعات زمين شناس
ــپين جنوبى و  ــوص در حوزه كاس ــه خص ب
ــيار زياد بوده  مطالعات تحت االرضى آن بس
ــفانه تاكنون مطالعات شاخصى در  و متاس
اين باره انجام نشده و اميد است با همكارى 
ــى، اين تحقيقات كامل و سپس  طرف روس
ــرد. در  ــور قرار گي ــورد بهره بردارى كش م
همايش اقتصادى بين المللى سن پترزبورگ 
ــزرگ دنيا در  ــورهاى ب ــور كش ــه با حض ك
ــازمان زمين  شناسى  روسيه برگزار شد، س
و اكتشافات معدنى كشور به عنوان نماينده 
ــورمان در اين رويداد جهانى  تخصصى كش

حضور پيدا نمود. 
ــركت  ــت، رز ژئو، يك ش ــر اس ــه ذك الزم ب
ــى در روسيه  هولدينگ دولتى زمين شناس
ــافى و  ــائل اكتش ــى مس ــه تمام ــت ك اس
ــى نفت و منابع هيدوركربنى را  زمين شناس

دربر مى گيرد.
ــرفته اى جهت  ــركت شناورهاى پيش اين ش
ــتر دريا در اختيار دارد  تحقيقات برروى بس
ــاف و ذخاير معدنى بر بستر  و مبحث اكتش
ــش مى دهند. شايان ذكر است،  دريا را پوش
ــافى به روش  درخصوص فعاليت هاى اكتش
ژئوفيزيك هوايى، كارشناسان روسى باتوجه 
به تجربيات طرف ايرانى، مشتاق همكارى هاى 
دوطرفه بيشترى بودند كه بنا شد قراردادهاى 
الحاقى پس از مطالعات كارشناسان ايرانى به 

قرارداد اصلى اضافه شود.
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برگزارى چهارمين جشنواره ملى دريا مسير پيشرفت در آبان ماه امسال 
ــنواره ملى  ــر چهارمين جش دبي
ــرفت  اظهار  ــير پيش ــا مس دري
داشت: همچون سالهاى گذشته 
ــاركت ارگانها و نهادهاى  با مش
ــور 1  دريايى و غير  دريايى كش
ــاه 97 چهارمين  ــى 3 آبان م ال
ــزار خواهد  ــنواره برگ دوره جش

شد. 
بهنام رضايى با بيان اينكه حضور 
ــنواره  ــا در جش ــگ ارگانه پررن
اهميت دارد، گفت: اگر برنامه اى 
ــنواره  وجود دارد كه در اين جش
ــرد دبيرخانه  مى توان برگزار ك
ستاد برگزارى جشنواره آمادگى 
را  الزم  ــاى  ه ــى  هماهنگ دارد 

انجام دهد. 
ــنواره در  ــن جش ــت: اي وى گف
ــش آموزى،  ــوزه اصلى دان 3 ح
ــجويى و صنعتى (طرح ها  دانش
ــتاوردهاى فناورانه دريايى  و دس
ــود كه  ــزار مى ش ــور) برگ كش
مسابقات ربات هاى زير دريايى 
ROV، جشنواره دانش آموزى، 
ــناورهاى هوشمند،  مسابقات ش
طرح ها و دستاوردهاى فناورانه 
دريايى كشور، مسابقات جشنواره 
ــجويى  فيلم كوتاه و عكس دانش
ــازار بخش هاى  ــده ب ــا و اي دري
ــت كه  ــنواره ملى اس ــن جش اي
هركدام دبيرخانه مستقل دارند.   
رضايى افزود: شناسايى و معرفى 
ــه، طرح ها و  ــات فناوران اختراع
ــش بنيان، جذب  ــده هاى دان اي
ــرمايه گذارى براى طرح هاى  س
ــازى،  ــش بنيان و تجارى س دان
بسترسازى براى كاربردى كردن 
پژوهش و فناورى ها و همچنين 
ــاى  ه ــدى  توانمن ــايى  شناس
ــاورى دريايى  ــى ها و فن پژوهش
ــور  از اهداف  ــتانهاى كش در اس
ــنواره در حوزه طرح و  اين جش
ــه دريايى  ــتاوردهاى فناوران دس
هستند. دبير چهارمين جشنواره 

ــرفت گفت:  ــير پيش ــا مس دري
ــجويى نيز با اهداف  حوزه دانش
ــجويان براى كار با  تشويق دانش
موضوعات مرتبط با دريا، ترويج 
مسائل علمى و فناورى در ساخت 
ــمند و رياتهاى  شناورهاى هوش
ــعه خالقيت و  زير دريايى، توس
آشنايى  دانشجويان،  در  نوآورى 
ــاخت  ــى و س ــور مهندس ــا ام ب
ــاى  ــت نيروه ــن تربي و همچني
ــاعدت و هدايت  متخصص و مس
ــجويان برگزار مى  اشتغال دانش
شود.  رضايى با بيان اينكه حوزه 
ــوزى از اهميت بااليى  دانش آم
ــنايى  ــت، گفت: آش برخودار اس

دانش آموزان و خانواده ها با دريا 
و اهميت آن براى كشور، هدايت  
ــش آموزان نخبه و  تحصيلى دان
ــمت رشته هاى  عالقه مند به س
تحصيلى مرتبط با دريا، حمايت 
از طرح هاى خالقانه (ابداعات و 
اختراعات) در بخش هاى مختلف 
ــدن  ــط با دريا و تبديل ش مرتب
ــور دريا به يك موضوع مطرح  ام
در فعاليت هاى دانش آموزان از 
اهداف جشنواره است كه در اين 

بخش دنبال مى كند. 
ــده اين  وى محورهاى نهايى ش
ــت  ــا و حفاظ ــنواره را دري جش
محيط زيست، جايگاه و اهميت 

خليج فارس، كشتى سازى، نقش 
ــتراتژيك دريا براى كشورها،  اس
جايگاه دريا در كشور ايران، مشاغل 
دريايى، دريا و صنعت توريسم و 
گردشگرى، نقش دريا در تامين 
ــكوهاى  س دريانوردى،  ــرژى،  ان
دريائى، دريا و شهرهاى ساحلى، 
دريا و تامين امنيت غذايى كشور، 
دريا و حماسه هاى دفاع مقدس و 
بنادر و حمل و نقل دريايى اعالم 
ــنواره  نمود.  دبير چهارمين جش
دريا مسير پيشرفت با بيان اينكه 
ساختار ستاد برگزارى جشنواره 
شوراى راهبردى و سياستگذارى 
ــزارى  برگ ــتاد  س ــنواره،  جش
جشنواره و دبيرخانه جشنواره را 
ــود، گفت: جلسات  شامل مى ش
هركدام منظم برگزار و پيگيرى 
ــا انجام  ــط دبيرخانه ه ــا توس ه
ــود.  وى تبليغات گسترده  ميش
ــنواره در  ــتر و بروشور جش پوس
ــال ايميل  نهادهاى دريايى، ارس
و پيامك به اساتيد، دانشجويان، 
ــور  ــان و دانش آموزان كش معلم
ــنواره از  ــوان جش ــالم فراخ و اع
ــازى،  ــاى مج ــبكه ه طريق ش
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سفارش و تمركز تعميرات 
شناورهاى كشتيرانى و نفتكش در 

ايزوايكو
ارائه سـفارش و متمركز شـدن تعميرات 
شـناورهاى دو مجموعـه كشـتيرانى و 
شـركت ملى نفتكش در مجتمع كشتى 
سازى ايزوايكو در بندرعباس دركارگروه 
تسهيل و رفع موانع توليد استان هرمزگان 

به تصويب رسيد. 
معاون وزير و رئيس هيئت عامل ايدرو در 
جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
ــتاندار  ــزگان كه با حضور اس ــتان هرم اس
هرمزگان، مديرعامل كشتيرانى جمهورى 
ــركت ملى  ــالمى ايران و مديرعامل ش اس
نفتكش برگزار شد، ضمن بررسى مسائل 
ــازى و صنايع  مرتبط با مجتمع كشتى س
فراساحل ايران (ايزوايكو) به ظرفيت هاى 
ــور اشاره  مغفول مانده صنايع دريايى كش
كرد و گفت: حداكثر 30 درصد از ظرفيت 
ــتفاده  ــاخت صنايع دريايى در حال اس س

است.
منصور معظمى تصريح كرد: كشتى سازى 
ــت پايه نيازمند توجه  به عنوان يك صنع
ــت و با تكيه بر توانمندى داخلى  ويژه اس
مى توانيم نيازهاى خود در زمينه ساخت 
ــور  ــتى را در داخل كش ــرات كش و تعمي
ــن كنيم. وى با تاكيد بر اينكه اعتماد  تامي
به بخش داخلى، پيشرفت امور را به دنبال 
داشته است، تصريح كرد: اعتماد به بخش 
داخلى موجب شده است تا شركت ايزوايكو 
ــا ظرفيت بيش از 3  ــكوهايى را ب بتواند س
ــازد. رئيس هيات عامل ايدرو  هزار تن بس
در ادامه خاطر نشان كرد: بايد كمك كنيم 
ــركت ملى  ــركت ملى نفتكش و ش تا ش
كشتيرانى به كشتى سازان داخلى اعتماد 
كنند و سفارش بيشترى را به بخش داخلى 
اختصاص بدهند. استاندار هرمزگان هم در 
نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
استان با اشاره اينكه كشتى سازى به عنوان 
يك صنعت پايه نيازمند توجه ويژه است، 
تصريح كرد: تعميرات شناورهاى كشتيرانى 
ــركت ملى نفتكش در كشتى سازى  و ش

بندرعباس متمركز مى شود.

ساخت و تعمير كشتى

ــنواره در سايتهاى  اعالم خبر فراخوان جش
ــايت جشنواره ملى  خبرى، بروز رسانى س
دريا مسير پيشرفت، توليد محتواى علمى 
جهت راهنمايى شركت كنندگان در سايت 
ــنواره و بخش نامه جشنواره در بخش  جش
دانش آموزى در مدارس با مشاركت وزارت 
آموزش و پرورش را از اقدامات اجرايى انجام 
ــمرد.  رضايى اقدامات  ــده جشنواره برش ش
اجرايى ديگر  جشنواره را بازديد، سخنرانى 
علمى و كارگاههاى آموزشى (دانش بنيان، 
ــوزى)، جمع آورى  ــجويى و دانش آم دانش
ــات ترويجى  ــار، اقدام ــتانى آث و داورى اس
ــكيل كميته هاى تخصصى  جشنواره، تش
ــت  ــه، برگزارى نشس ــزارى اختتامي و برگ
ــنواره،  ــالم اختتاميه جش خبرى جهت اع
ــه برگزيدگان  ــه تنديس و لوح تقدير ب ارائ
جشنواره، برگزارى نمايشگاه دستاوردهاى 
فناورانه دريايى شامل آثار منتخب، ارگانها 
ــزارى كارگاه و  ــى، برگ ــاى درياي و نهاده
ــخنرانى هاى علمى و برگزارى مسابقات  س
دانش آموزى و دانشجويى و ايده بازار اعالم 

نمود. 
ــگاه  ــزارى نمايش ــت: برگ ــالم داش وى اع
ــامل آثار  ــتاوردهاى فناورانه دريايى ش دس
منتخب، ارگانها و نهادهاى دريايى و برگزارى 
كارگاه و سخنرانى هاى علمى از ديگر برنامه 
ــنواره هستند. دبير چهارمين  هاى اين جش
ــنواره دريا مسير پيشرفت با بيان اينكه  جش
ــط انجمن سازندگان شناور،  نمايشگاه توس

تجهيزات و سازه هاى دريايى و ستاد دريايى 
ــاركت ارگانها و سازمانها و شركتهاى  با مش
ــور برگزار مى شود، گفت: سال  دريايى كش
گذشته بيش از 76 ارگان و شركت دريايى 
ــتاوردهاى فناورانه  كشور محصوالت و دس
خود را در سه حوزه دانش بنيان، دانشجويى 
ــه دادند و از 8 محصول  و دانش آموزى ارائ
ــى رونمايى  ــركتهاى دانش بنيان درياي ش
ــال هم رونمايى  ــد.  وى اضافه كرد: امس ش
محصوالت دانش بنيان را خواهيم داشت و با 
تخفيف ويژه براى استاندارد سازى محصول 
ــته حمايتى ويژه براى محصول از آنها  و بس

حمايت مى شود. 
رضايى با بيان اينكه كارگاه ها و سخنرانى 
ــنواره نيز با همكارى رده  هاى علمى جش
ــور  ــدى ايرانيان و ارگانهاى دريايى كش بن
ــجويى و دانش  ــوزه صنعتى، دانش در 3 ح
آموزى برگزار مى شود، گفت: سال گذشته 
16 كارگاه در سه حوزه صنعتى، دانشجويى 
ــاره  ــد.  وى با اش و دانش آموزى برگزار ش
ــته  ــال هم طبق روال گذش به اينكه امس
ــركتهاى  ــازمانها و ش ــت ارگانها، س حماي
ــف چه مادى و چه  دريايى به طرق مختل
ــت:  ــتيم، اعالم داش ــاهد هس معنوى را ش
ــازمان ها و ارگانهاى دريايى مى  نهادها، س
توانند با ارائه طرح و دستاوردهاى فناورانه 
ــاركت در  ــى نهادهاى همكار و مش درياي
ــاركت در اهداى جوايز  تقدير طرح ها، مش
ــابقه ملى  ــت از ايده هاى برتر مس و حماي
ايده بازار دريايى، اهداى جوايز رويدادهاى 
رباتهاى  هوشمند،  (شناورهاى  دانشجويى 
ــنواره فيلم و  ــى، ايده بازار و جش زيردرياي
ــز رويدادهاى دانش  ــداى جواي عكس، اه
آموزى (آثار ترويجى جشنواره، شناورهاى 
كنترل از راه دور، جكت هاى نفتى، رباتهاى 
زيردريايى) و مشاركت در تبليغات و اطالع 
رسانى جشنواره در سايت ها و كانال هاى 
ــنواره  ــط آن ارگان با چهارمين جش مرتب
ــير پيشرفت مشاركت داشته  ملى دريا مس

باشند. 
ــير  ــنواره دريا مس ــن جش ــر چهارمي دبي
پيشرفت در پايان گفت: وب گاه جشنواره 
به آدرس irandarya.com به روزرسانى 
ــده است و عالقه مندان مى توانند براى  ش
ــتر و دريافت ضوابط  كسب اطالعات بيش

بخش هاى مختلف به آن مراجعه نمايند.

Marine Engineering
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رئيس دانشكده علوم و فنون دريايى هرمزگان

تأثير بسزا نقشه راه فناورى هاى دريايى 
بر توسعه اين صنعت در كشور

ــون دريايى  ــوم و فن ــكده عل ــس دانش رئي
ــه راه  ــه تدوين نقش ــاره ب ــزگان با اش هرم
فناورى هاى دريايى كشور و تأثير اين سند 
ــعه صنعت دريايى كشور، گفت: در  بر توس
ــه راه ها ضمن بررسى پتانسيل ها و  اين نقش
ــاى مختلف هر محور به  مزيت هاى حوزه ه
ــت.  ــده اس تعيين اولويت ها نيز پرداخته  ش
ــتيكى  با اين رويكرد كه منابع ملى و لجس
ــمت  ــدود و اين منابع به س ــور مح در كش
ــرود كه ضرورت  ــى در هر حوزه ب محورهاي
بيشتر و در عين  حال ارزش  افزوده بيشترى 

ايجاد مى نمايد.
ــت.  ــترده اى اس ــران داراى درياهاى گس اي
ــور كرانه اى و  منطقه خليج فارس از 8 كش
ــعت تقريبى 240  يك گسترده آبى به وس
ــده است. محيط   ــكيل  ش هزار كيلومتر تش
زيست دريايى خليج  فارس به علت شرايط 
اكولوژيك خاصى كه دارد و بهره  گيرى هايى 
ــود در  ــن محيط و منابع آن مى ش كه از اي
معرض مخاطراتى به  طور مستمر قرار گرفته 
ــت. در اين ارتباط رئيس دانشكده علوم  اس
ــزگان به بيان مزيت ها  و فنون دريايى هرم
ــور در حوزه دريا پرداخت  و فرصت هاى كش
ــت: خليج فارس در زمره يكى  و اظهار داش
ــت بوم هاى آبى جهان  از باارزش ترين زيس
ــوب مى گردد  كه با وجود متنوع ترين  محس
ــيرى، گونه هاى مختلف  رويش هاى گرمس
ــيار  ــرايط بس ــداران آبزى و ... داراى ش جان
ويژه اى است كه محيط  زيست آن را تبديل 

ــيار حساس و شكننده كرده  به محيطى بس
است. مرتضى يوسف زادى بيان داشت:  تنوع 
زيستى در حوزه هاى گياهى و جانورى ناشى 
ــتم هاى آبى، برخوردارى از  از تنوع اكوسيس
اكوسيستم هاى حساس ساحلى، برخوردارى 
از منابع عظيم انرژى تجديد پذير و تجديد 
ــراه انرژى جهان  ناپذير، وجود مهم ترين آب
ــت جغرافيايى  ــارس  و موقعي ــج  ف در خلي
ــتراتژيك از جمله مهم ترين نقاط قوت و  اس

فرصت هاى كشور در حوزه دريا است.

در كشـور ما مناطق دريايى جزو مناطق 
كمتر توسعه  يافته است

ــگاه هرمزگان ادامه  عضو هيئت  علمى دانش
ــيارى از كشورهاى  داد:  على  رغم اينكه بس
توسعه  يافته اساس توسعه آن ها دريا محور 
ــى در مركز  بوده و حتى اگر پايتخت سياس
كشور باشد، بزرگ ترين و توسعه  يافته  ترين 
شهرهايشان شهرهاى بندرى است، ولى در 
كشور ما مناطق دريايى ما جزو مناطق كمتر 
ــت و اين همان عقب گرد و  توسعه يافته اس
ــذا حوزه  ــت. ل ــينى تاريخى اس ــب  نش عق
كسب وكار و توسعه در دريا براى كشور بكر 
و جوان هست و اين خود زمينه گسترده اى 
براى كار و توليد فناورى و نهايت توليد ثروت 
ــت. وى تصريح كرد: از سويى با توجه به  اس
ــترده اى كه در سطح  تغييرات اقليمى گس
جهانى در حال وقوع است و برآيند كلى آن 
ــالى پيش  براى فالت مركزى ايران خشكس

تاكيد ايران و هند بر اهميت 
راهبردى توسعه بندر چابهار

رئيـس جمهـور در ديدار نخسـت وزير 
هندوسـتان، تاكيـد كرد كـه جمهورى 
اسالمى ايران از گسترش و تعميق روابط 
همه جانبه با هندوسـتان به عنوان يك 
كشور دوست در منطقه استقبال مى كند 
و آمـاده همكارى هـاى راهبـردى با اين 

كشور است.
رئيس جمهور در اين ديدار كه در حاشيه 
ــورهاى عضو سازمان  ــران كش اجالس س
همكارى شانگهاى در شهر چيندائو چين 
برگزار شد، با ابراز خرسندى از روند رو به 
توسعه روابط تهران – دهلى نو، از مشاركت 
ــعه بندر  ــتان در طرح توس فعال هندوس
چابهار استقبال كرد و گفت: بندر چابهار 
به عنوان پل ارتباطى هند به افغانستان و 
ــياى مركزى تا اروپاى شرقى مى تواند  آس
روابط تاريخى و تجارى دو كشور و منطقه 

را  بيش از پيش مستحكم سازد.
ــر  ــلمين دكت ــالم و المس ــت االس حج
ــاره به اهميت نقش  حسن روحانى با اش
ــعه روابط  ــى در توس ــاى بانك همكارى ه
اقتصادى بر تسريع در اجراى توافقات اخير 
ــران دو كشور در دهلى نو تاكيد كرد و  س
اجراى اين طرحها را گامى در مسير توسعه 
ــت.  ــور دانس بيش از پيش روابط دو كش
نخست وزير هندوستان نيز در اين ديدار 
با اشاره به شتاب در روند توسعه مناسبات 
ــورش  ــى نو  گفت كه كش ــران – دهل ته
مصمم به توسعه همه جانبه روابط با ايران 
ــت. نارندرا دامورداس مؤدى همچنين  اس
ــدار اهميت و جايگاه ويژه بندر  در اين دي
چابهار براى توسعه همكارى هاى منطقه اى 

را مورد تاكيد قرار داد.

بين الملل
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ــتباهات  ــده و اين عامل به همراه اش  بينى  ش
استراتژيك در مصرف آب هاى زيرزمينى، ديگر 
براى ما يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت 
ــورد نياز عالوه بر  ــت كه براى تأمين آب م اس
ــاحلى و توسعه دريا  انتقال جمعيت به نوار س
ــتان هاى  ــه از دريا براى تأمين نيازهاى اس پاي

مركزى كشور نيز بهره  بردارى صورت گيرد.
ــركت هاى  ــف زادى با تأكيد بر نقش ش يوس
ــعه  ــش  بنيان دريايى جهت كمك به توس دان
ــب  ــور گفت: امروزه نقش كس اقتصادى كش
ــرفت و  ــط در پيش و كارهاى كوچك و متوس
توسعه كشورها نقشى حياتى و غير قابل  انكار 
ــرمايه گذارى روى اين نوع كسب و  ــت. س اس

كارها به اقتصاد دانش  محور منجر مى شود.

شركت هاى دانش  بنيان به  عنوان منابع مهم 
درآمد و اشتغال در توسعه اقتصادى شناخته 

مى شوند
ــا اضافه كرد: از  ــتاد فعال در حوزه دري اين اس
ــركت هاى دانش  بنيان به  ديدگاه دولت ها، ش
ــتغال و نهايتاً  ــع مهم درآمد و اش  عنوان مناب
ــعه اقتصادى  ــم تأثيرگذار در توس نيروى مه
شناخته مى شوند. با پذيرش اهميت روزافزون 
علم و تكنولوژى در توسعه اقتصادى، پى آمد 
ــاده ايجاد  ــى آن يعنى اهميت فوق  الع منطق
ظرفيت توليد نوآورى مبتنى بر علم در جامعه 

نيز خود را نمايان مى سازد.
عضو هيئت  علمى دانشگاه هرمزگان ادامه داد: 
اين نتيجه گيرى خصوصاً در كشورهاى در حال 
توسعه الزامات مهمى را به لحاظ سياست  گذارى، 
ــازى ايجاد مى كند.  برنامه هاى اجرايى و نهادس
ــور از جمله سياست هاى  اسناد باالدستى كش
ــى، برنامه چهارم و  ابالغى اصل 44 قانون اساس
پنجم توسعه و همچنين سند چشم  انداز بيست  
ساله كشور، همگى حوزه اقتصاد دانش  بنيان را 
جزء حوزه هاى مهم و تأثيرگذار در كشور دانسته 
ــش را در اولويت برنامه هاى  ــعه  اين بخ و توس

توسعه اى كشور قرار داده اند.

اهميت تدوين نقشه راه فناورى هاى دريايى 
كشور

رئيس دانشكده علوم و فنون دريايى هرمزگان 
با اشاره به تدوين نقشه راه فناورى هاى دريايى 
ــعه صنعت  ــند بر توس ــور و تأثير اين س كش
دريايى كشور عنوان كرد: از جمله كارهاى مهم 
و اثرگذار ستاد توسعه فناورى و صنايع دانش  

بنيان دريايى معاونت علمى و فناورى رياست 
ــاتيد و متخصصين  جمهورى كه با كمك اس
ــگاه ها صورت گرفته و دانشگاه هرمزگان  دانش
نيز در چند محور مسئوليت تدوين را بر عهده 
ــه راه فناورى دريا  ــت همين نقش ــته اس داش

است.
وى خاطرنشان كرد: در اين نقشه راه ها ضمن 
ــيل ها و مزيت هاى حوزه هاى  ــى پتانس بررس
ــن اولويت ها نيز  ــه تعيي ــف هر محور ب مختل
ــت. با اين رويكرد كه منابع  پرداخته  شده اس
ــدود و اين  ــور مح ــتيكى در كش ملى و لجس
ــمت محورهايى در هر حوزه برود  منابع به س
كه ضرورت بيشتر و در عين حال ارزش  افزوده 

بيشترى ايجاد مى نمايد.
ــاره به نقش دانشگاه ها در  ــف زادى با اش يوس
توسعه علوم و فناورى هاى مرتبط با دريا اظهار 
نمود: توسعه علوم و فناورى هاى مرتبط بر دريا 
ــگاه ها و مراكز علمى و پژوهشى  بر عهده دانش
كشور به  خصوص دانشگاه ها و مراكز پژوهشى 
ــت. اين مراكز داراى  ــاحلى اس استان هاى س
ــعه علوم و  ــرمايه الزم براى توس بزرگترين س
فناورى هستند كه همان اساتيد، پژوهشگران 

و دانشجويان تحصيالت تكميلى هستند.
ــگاه هرمزگان با اشاره  عضو هيئت  علمى دانش
ــگاه  ــردى و اقدامات دانش ــه تحقيقات كارب ب
ــوص تصريح كرد: جدا  هرمزگان در اين خص
از نياز كشور براى هدفمند و كاربردى نمودن 
ــى دانشگاه  تحقيقات، معاونت محترم پژوهش
هرمزگان نيز به  عنوان يك تكليف براى پايان 
 نامه ها و طرح هاى پژوهشى كاربردى بودن و يا 
نگاه كاربردى را تعيين كرده اند، لذا بسيارى از 
پژوهش ها و پايان  نامه ها دانشكده علوم و فنون 

دريايى داراى اين رويكرد است.

ارتباط ضعيف دانشـگاه و صنعت به محصول 
نرسيدن تحقيقات داخلى مى انجامد

ــان كرد: البته بايد در نظر داشت  وى خاطرنش
ــه محصول يا  ــق و پايان  نام ــه با يك تحقي ك
ــايد الزاماً توليد نشود ولى اين نگاه  فناورى ش
باعث مى شود اساتيد و دانشجويان سنگ بناى 
چنين نتيجه اى را براى سال هاى آينده فراهم 
ــوم و فنون دريايى  ــكده عل كنند. رئيس دانش
ــى از مهم ترين  ــان اين كه يك ــزگان با بي هرم
بحث هاى حوزه ى دانشگاه، ارتباط اين نهاد با 
ــت اظهار كرد: ارتباط بين دانشگاه  صنعت اس
ــن راه هاى كاربردى  و صنعت يكى از مهم تري

ــت ولى ارتباط  ــردن ايده ها و پژوهش ها اس ك
ــور يكى از داليل  ضعيف اين دو بخش در كش
ــه محصول  ــدن و ب ــدم كاربردى ش اصلى ع

نرسيدن تحقيقات داخلى است.
ــگاه ها و مراكز  ــه داد: دانش ــف زادى ادام يوس
ــئله مى كنند و  ــى خودشان طرح مس پژوهش
براى  آن راه  حل پيدا مى كنند كه الزاماً صنعت 
ــا اولويت صنعت فعًال آن  ــه آن نياز ندارد و ي ب
نيست از سويى صنعت هم به داليل مختلف به 
 جاى كمك به دانشگاه ها و تأسيس واحدهاى 
تحقيق و توسعه بيشتر ترجيح مى دهد نيازهاى 
فناورى خود را وارد نمايند، لذا تاكنون ارتباط 
منسجم و پيوسته اى بين اين دو بخش صورت 

نگرفته است.
ــت كه حركت  ــالى اس وى اضافه كرد: چند س
ــدى در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در  ج
ــاى ارتباط با صنعت و معاونت علمى و  واحده
فناورى رياست جمهورى صورت گرفته كه اين 

دو بخش را به هم مرتبط سازند.

به دنبـال ترويج فرهنگ دريايى و توسـعه 
فناورى ها و صنعت دريايى كشور هستيم

ــزگان در  ــگاه هرم ــت  علمى دانش عضو هيئ
ــكده جهت ترويج  خصوص اقدامات اين دانش
ــعه فناورى ها و صنعت  فرهنگ دريايى و توس
دريايى كشور عنوان كرد: دانشكده ها داراى دو 
رسالت اصلى يكى در حوزه آموزش و ديگرى 
در حوزه پژوهش هستند. با تربيت دانشجويان 
دريايى در مقطع كارشناسى، نيازهاى سازمان ها 
و صنايع دريايى را تأمين مى كنند و با تربيت 
ــجويان تحصيالت تكميلى، محققين و  دانش
پژوهشگران آينده كشور را در اين حوزه تأمين 
آموزش مى دهند. وى ادامه داد: در كنار اين دو 
رسالت اصلى، دانشكده علوم و فنون دريايى به 
ــالى است   منظور ترويج فرهنگ دريايى دو س
كه جشنواره ملى فيلم و عكس دانشجويى دريا 
ــنواره ملى دريا مسير پيشرفت  را در ذيل جش

برگزار مى كند.
رئيس دانشكده علوم و فنون دريايى هرمزگان 
در پايان خاطرنشان كرد: همچنين در مسابقات 
ــطح استانى توسط  ايده بازار دريايى كه در س
مركز رشد دانشگاه هرمزگان برگزار مى گردد، 
همچنين مسابقات اين چنينى در سطح ملى، 
ــكده حضور فعالى دارند  دانشجويان اين دانش
ــال اخير اكثر سه ايده هاى برتر  كه در چند س

انتخابى از دانشجويان اين دانشكده است.
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امير دريادار امير رستگارى در حاشيه سفر به شهرستان انزلى مطرح كرد:

رفع تمامى نيازهاى دريايى كشور با توان ، ظرفيت و دانش ايرانى
ــازمان صنايع دريايى وزارت دفاع در  رئيس س
حاشيه سفر به شهرستان انزلى اظهار داشت: 
سازمان صنايع دريايى مأموريت هاى مختلفى 
در خصوص ساخت شناورهاى مختلف نظامى 
و غيرنظامى دارد و ساخت ده ها شناور در سال 
جديد، در دستور كار اين سازمان قرار دارد كه 

در زمان مناسب اطالع رسانى خواهد شد.
امير دريادار امير رستگارى يادآور شد: سازمان 
صنايع دريايى مكلف شده كه توليد شناورهايى 
ــا را براى برخى از بهره  با فناورى هاى روز دني
ــازمان بنادر و  برداران صنايع دريايى مانند س
دريانورى در دستور كار قرار دهد ضمن اينكه 
درحال حاضر ساخت چند شناور با استفاده از 
ــركت خارجى  ارتباطات بين المللى با چند ش
براى سازمان بنادر و دريانودى در دست اقدام 

است.
معاون وزير دفاع گفت: در فضاى پس از برجام، 
ــور  اقدامات خوبى در حوزه صنايع دريايى كش
ــركت  ــده و برقرارى ارتباط با چند ش انجام ش

اروپايى، بخشى از دستاوردهاى برجام است.
ــاره به اينكه تحريم ها زمينه اى براى  وى با اش
تبديل چالش ها به فرصت بود، تصريح كرد: در 
ــم مجبور بوديم امكانات الزم را با  دوران تحري
طراحى و فكر ايرانى توليد كنيم و همين امر، 
موجب افزايش توانمندى و دانش متخصصان 
ايرانى شد و فعل خواستن را به توانستن تبديل 
ــد كرد: امروز  ــتگارى تاكي كرديم. دريادار رس
كشور درشرايطى قرار دارد كه متخصصان آن 
ــا از دانش و توانمندى بااليى  در همه زمينه ه
ــت با توجه به تاكيدات  برخوردارند و الزم اس
ــش از پيش از كاالى  ــر معظم انقالب، بي رهب

ايرانى و توليدات داخلى حمايت شود.
همچنين رئيس سازمان صنايع دريايى وزارت 
ــتاندار  ــاالرى اس دفاع در ديدار با مصطفى س
ــت: كاوشگر دريايى، يدك  گيالن، اظهار داش
كش، قايق پرنده، شناورهاى گردشگرى و امداد 
و نجات و بسيارى از ادوات نظامى و غيرنظامى 
اعم از موتور و كابل هاى دريايى و زيردريايى از 
جمله محصوالتى است كه توسط 10 مجموعه 

صنايع دفاعى در كشور توليد مى شود.
ــاره به وجود توانمندى  معاون وزير دفاع با اش
ــت: وجود اين  ــع دريايى، گف ــوزه صناي در ح

ــدن در  ــدى و تخصص ها به خودكفا ش توانمن
بخش هاى مختلف اين صنعت كمك مى كند.

وى همچنين در ادامه به وجود مجموعه صنايع 
دريايى شهيد تمجيدى در استان گيالن و توليد 
ناوشكن و موشك انداز نيز اشاره و خاطرنشان 
كرد: در اين مجموعه نيز صنايع مختلف مورد 
ــاخته  ــتان گيالن س نياز در حوزه دريايى اس

مى شود.
امير رستگارى  در ادامه از رونمايى از نخستين 
ــاخت متخصصان صنايع  موتور ديزلى ملى س
ــن محصول اوايل  ــى خبر داد و گفت: اي داخل

خرداد ماه امسال رونمايى مى شود.
ــى وزارت دفاع  ــازمان صنايع درياي ــس س رئي
ــا مديرعامل منطقه آزاد  همچنين در ديدار ب
ــرفت و  ــرعت پيش ــاره به اينكه س انزلى با اش
تحوالت منطقه آزاد انزلى بسيار مناسب است، 
اظهار داشت: توسعه گردشگرى دريايى موجب 
ــب و كار در  ــفرصت هاى شغلى و كس افزايش

سطح استان گيالن مى شود.
وى با اشاره به اينكه سازمان صنايع دريايى از 
چند سال اخير سياست هاى اقتصاد مقاومتى را 
با تكيه بر توليد محصوالت داخلى به طور ويژه 
دنبال مى كند، گفت: سازمان صنايع دريايى به 
منظور توسعه همكارى  با منطقه آزاد انزلى در 
ــگرى دريايى  آمادگى  راستاى توسعه گردش

كامل دارد.
ــى از مزاياى مهم  ــتگارى يك امير دريادار رس
ــى اين منطقه به  ــه آزاد انزلى را نزديك منطق
صنايع دريايى شهيد تمجيدى بندرانزلى عنوان 
ــهيد تمجيدى  كرد و افزود: صنايع دريايى ش
بندرانزلى براى ارائه خدمات، تعمير و سرويس 
ــناورها و رفع نيازهاى تعميراتى در  به انواع ش
ــوان يك صنعت فعال آماده  اين منطقه به عن

ارائه خدمات است.

ــاره به اينكه جهت توليد محصوالت  وى با اش
ــروت مذاكراتى با  ــتغال و ث ــى، ايجاد اش بوم
ــتگاه هاى مختلف بهره بردار در  ارگان ها و دس
حوزه دريايى صورت گرفته است گفت: امسال 
ــعار سال، تالش است تا با  به منظور تحقق ش
تقويت توليد شناورهاى داخلى از كاالى ايرانى 

حمايت شود.
ــازمان صنايع دريايى وزارت دفاع با  رئيس س
ــاره به اينكه يكى از اهداف اين سازمان در  اش
ــگرى در خزر، ساخت شناورهاى  حوزه گردش
ــت،  ــافربرى اس كامپوزيت، آلومينيومى و مس
گفت: با توجه به توانمندى موجود در سازمان 
ــى مى توانيم قراردادهايى را براى  صنايع درياي

ساخت و توليد شناورها داشته باشيم.
وى با اشاره به اينكه تفاهم نامه ساخت شناورهاى 
ــازمان صنايع  ــى منطقه آزاد انزلى با س درياي
دريايى وزارت دفاع منعقد شد خاطرنشان كرد: 
تالش است تا گردشگران داخلى و خارجى در 
ــتفاده از شناورهاى ايرانى از  درياى خزر با اس

ظرفيت هاى درياى خزر بهره مند شوند.
ــازمان  وى اظهار كرد: مذاكرات مختلفى با س
ــاخت شناورهاى  ــت در زمينه س محيط زيس
ــگرى  ــتفاده در تاالب در حوزه گردش قابل اس
ــت. معاون وزير دفاع  دريايى صورت گرفته اس
ــى وزارت دفاع  ــازمان صنايع درياي و رئيس س
ــتا صورت  ــات خوبى در اين راس ــزود: اقدام اف
ــده كه يكى  گرفته و طرح هاى خوبى ارائه ش
از اين طرح ها استفاده از شناورهايى است كه 
با استفاده از نيروى خورشيد و رانش الكتريكى 

انرژى شان تأمين مى شود و كامًال پاك است.
امير دريادار رستگارى با تاكيد بر اينكه با توجه 
به مذاكرات صورت گرفته با منطقه آزاد انزلى 
ــاخت انواع شناورها  ــت تا امسال س تالش اس
ــود تصريح كرد:  ــه آزاد انزلى آغاز ش در منطق
توان ، ظرفيت و دانش ايرانى امروز قابليت رفع 
تمامى نيازهاى دريايى كشور، منطقه و استان 

را دارد.
ــى وزارت دفاع و  ــازمان صنايع درياي رئيس س
ــلح خاطرنشان كرد:  ــتيبانى نيروهاى مس پش
اين قابليت به دست توانمند متخصان داخلى 
ــود و تالش است تا بستر توسعه  محقق مى ش

براى توليدكنندگان داخلى فراهم شود.
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رئيس كميسيون صنايع و معادن:

تدوين طرح توسعه و حمايت از صنايع 
دريايى براى حمايت از صنايع داخلى

رئيس كميسـيون صنايع و معادن مجلس 
شوراى اسالمى با تاكيد بر حمايت از صنايع 
دريايـى گفت: بـراى توسـعه فعاليت هاى 
صنايع دريايى طرح مورد نظر تدوين شده 

است.
ــيون صنايع و معادن مجلس  اعضاى كميس
شوراى اسالمى ارديبهشت ماه در بازديد از 
شركت صنعتى دريايى ايران (صدرا) بوشهر 
روند فعاليت در اين شركت را بررسى كردند. 
ــت با مديران صدرا مشكالت  آنان در نشس
ــته هاى آنان را شنيدند وگفتند كه  وخواس
ــتگاه ها بايد براى حمايت از كار و  همه دس
ــعه صنايع مختلف از  ــى از توس كاالى ايران

جمله صنايع دريايى حمايت كنند.
ــيون صنايع و معادن مجلس  رئيس كميس
ــالمى با اشاره به ظرفيت شركت  شوراى اس
ــتى سازى،  ــاحل و كش صدرا در حوزه فراس
ــود توانايى  ــدارد با وج ــرد: معنا ن ــد ك تاكي
داخلى، به خارجى ها سفارش كار داده شود 
و اين مشكالت در حوزه صنايع دريايى بايد 
ــت:  ــود. عزيز اكبريان اظهار داش برطرف ش
ــى مشكالت  در جهت رفع بنيادين و اساس
ــركت صنايع دريايى ايران، نياز است كه  ش
ــركت  پس از گردآورى گرفتارى هاى اين ش
به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى 
اسالمى ارائه شود. اكبريان افزود: در صورت 
ــرايطى را مهيا مى كنيم كه  وقوع اين امر، ش
ــت قانونى، قابل طرح در صحن  با يك پيوس
علنى مجلس براى رفع گرفتارى هاى موجود 

اين شركت شود. وى تصريح كرد: با توجه به 
نقش اين مجموعه بزرگ صنعتى در كشور و 
مشكالت موجود، گزارشى از وضعيت كنونى 
صدرا به همراه مشكالت و ظرفيت هاى مهم 
اقتصادى آن به زودى تقديم دفاتر مقام معظم 
رهبرى و رئيس جمهورى مى شود تا در اين 

خصوص شاهد تصميمات جديدى باشيم.
ــدن  ــه لزوم اجرايى  ش ــاره ب ــان با اش اكبري
ــال حمايت از كاالى ايرانى، بيان  شعار امس
ــتردگى فعاليت شركت  كرد: با توجه به گس
ــت كه در قالب  صنايع دريايى ايران، نياز اس
ــترك با حضور كميسيون  يك نشست مش
صنايع و معادن و وزراى نفت، صنعت، معدن 
ــازى و تعاون، كار و  ــارت، راه و شهرس و تج
ــكالت اين صنعت  رفاه اجتماعى تمام مش
رسيدگى و براى رفع آن چاره  انديشى شود.

وى ادامه داد: در صورت رفع مشكالت كنونى 
شركت صدرا، ضمن رفع نيازهاى داخلى از 
توانمندى هاى اين شركت در عرصه فروش 
ــتفاده  ــدات در بازارهاى جهانى نيز اس تولي
مى شود كه مصداق دقيق حمايت از كاالى 
ــيون صنايع و  ــت. رئيس كميس ــى اس ايران
معادن مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد: در 
كنار جذب مشاركت سرمايه گذاران خارجى 
ــناورهاى عظيم الجثه، براى  براى ساخت ش
ــازى فعاليت هاى شركت صنايع  هدفمندس
ــعه  دريايى ايران، اقدام به تدوين طرح توس
فعاليت صنايع دريايى در كميسيون صنايع و 

معادن مجلس شوراى اسالمى كرده ايم.

انتشار كتابچه معرفى 
شركت دانش بنيان دريايى

با توجه به عدم شناخت 
و  ــان  كارفرماي ــى  كاف
ــازمان هاى دريايى از  س
ــركتهاى  ــدى ش توانمن
ــان دريايى،  ــش  بني دان
ضرورت توسعه كمى و كيفى و همچنين 
ــا متقاضيان و  ــره ارتباط ب ــل زنجي تكمي
ــتاد دريايى معاونت علمى  كارفرمايان، س
ــت جمهورى اقدام به تهيه و انتشار  رياس
ــركت هاى دانش بنيان  كتابچه معرفى ش
دريايى به دو زبان فارسى و انگليسى نموده 
ــد توانمندى هاى  ــت. امروزه شاهد رش اس
ــوالت دانش بنيان  ــور در حوزه محص كش
دريايى بوده ايم كه با همت جوانان اين مرز 
و بوم  محصوالت فناورانه دريايى متنوعى 
ــا توجه به  ــت. ب ــده اس در داخل توليد ش
حمايت هاى صورت گرفته و سياست هاى 
اتخاذ شده در خصوص توسعه شركت هاى 
ــط ستاد توسعه  دانش  بنيان دريايى توس
ــان دريايى، از  ــاورى و صنايع دانش بني فن
ــيس تعداد اين شركت ها روند  ابتداى تأس

افزايشى مناسبى داشته اند. 
ــركت هاى  ــال 93 تعداد ش بطوريكه در س
ــركت بوده كه  دانش  بنيان دريايى 12 ش
اين تعداد در پايان سال 96 با 300% رشد 
به 49 شركت رسيده است. يكى از خالءها 
ــركت هاى دانش  ــكالتى كه براى ش و مش
ــناخت  ــان دريايى وجود دارد، عدم ش بني
ــازمان هاى دريايى  ــى كارفرمايان و س كاف
از توانمندى اين شركتها است. با توجه به 
ــعه كيفى و كمى  ــرورت اين امر و توس ض
شركت هاى دانش  بنيان دريايى و همچنين 
تكميل زنجيره ارتباط شركت ها با متقاضيان 
و كارفرمايان دريايى، ستاد دريايى معاونت 
ــدام به تهيه و  ــت جمهورى اق علمى رياس
ــار كتابچه معرفى شركت هاى دانش  انتش
بنيان دريايى به دو زبان فارسى و انگليسى 
ــه به معرفى  ــت. در اين كتابچ ــوده اس نم
ــت، محصوالت و  ــركت ها، حوزه فعالي ش
توانمندى شركت هاى دانش  بنيان دريايى  

پرداخته شده است.

دانش بنيان
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دبير گروه مطالعات و برنامه  ريزى راهبردى ستاد دريايى معاونت علمى عنوان كرد؛

نقشه راه فناورى هاى دريايى 
در 20 محور فناورى به روز خواهد شد

دبير گروه مطالعات و برنامه  ريزى راهبردى 
ــى گفت: تدوين  ــتاد دريايى معاونت علم س
ــه راه فناورى هاى دريايى از سال 93 با  نقش
همكارى سازمان ها و ارگان هاى دريايى آغاز 
شد و پس از شناسايى حدود 50 محور اصلى 
ــاورى در حوزه هاى مختلف دريايى مقرر  فن
ــنامه محورهاى فناورى باهدف  ــد شناس ش

شناسايى اولويت هاى فناورانه تهيه شود.
اميرحسين صفر قلى گفت: در طول تدوين 
ــى از نظرات  ــاى درياي ــه راه فناورى ه نقش
ــرگان و فعالين در محورها  متخصصين، خب
ــازمان اصلى  ــد. حدود 18 س بهره گرفته ش
ــگاه و تعداد زيادى  مرتبط با دريا، 17 دانش
ــش بنيان و  ــى، دان ــركت هاى خصوص از ش
همچنين متخصصين و خبرگان دريايى در 
ــه راه فناورى هاى دريايى  فرايند تدوين نقش
ــنهادات  ــته و از نظرات و پيش ــركت داش ش
ايشان در جهت تكميل و بهبود گزارشات و 
مطالعات استفاده گرديد. وى افزود: در نسخه 
ــور فناورى تكميل و  قبل مطالعات 11 مح
ــده بود كه خالصه  نقشه راه آن ها نهايى ش
ــه راه  مطالعات اين 11 محور در كتاب نقش
ــد. نسخه  فناورى هاى دريايى ايران ارائه ش
جديد و به روز نقشه راه فناورى هاى دريايى 
در 20 محور فناورى تكميل و مطالعات آن به 

زودى منتشر خواهد شد. صفر قلى با تاكيد 
ــى وضع موجود فناورى، در  بر اهميت بررس
ــعى شده  ــور بيان كرد: در اين كتاب س كش
است با بررسى وضع موجود فناورى، ترسيم 
درخت فناورى و ارزيابى توانمندى ها، فرصت 
و چالش هاى موجود در توسعه فناورى هاى 
ــت فناورى هاى اولويت  دار  مربوطه و درنهاي
زمان و نحوه دستيابى به آن ها مشخص شود. 
ــاس اين گزارش، پوشش ها و رنگ ها،  بر اس
ــا، پيش برنده ها، محركه اصلى،  كامپوزيت ه
ــطحى،  محركه هاى خاص، ربات هاى زيرس
ــتر دريا براى  ــتم هاى بهره بردارى بس سيس
ــناور، اندازه  ــكوهاى ش منابع نفت و گاز، س
گيرى موقعيت و وضعيت شناور و سازه هاى 
دريايى، طراحى و مدلسازى شرايط محيطى، 
تجهيزات اندازه گيرى شرايط محيط زيستى، 
تجهيزات ازمايشگاهى دريايى، استانداردهاى 
طراحى سازه هاى دريايى، سيستم نگهدارى و 
تعميرات سازه هاى دريايى، سيستم نگهدارى 
ــتخراج  ــزات دريايى، اس ــرات تجهي و تعمي
ــع دريايى، پرورش  تركيبات طبيعى از مناب
ــور دريايى،  ــاى محص ــان در محيط ه آبزي
انرژى هاى حاصل از امواج و انرژى هاى حاصل 
از جزر و مد محورهاى اصلى فناورى مى باشد 

كه نقشه راه آن ها تهيه شده است.

رده بندى ايرانى يك شناور 
عراقى براى اولين بار در كشور

براى اولين بار در كشور يك  شناور عراقى 
با پرچم عـراق و كالس ايرانيان وارد بندر 
خرمشهر شد و عصر همان روز خرمشهر 

را به مقصد بصره ترك كرد. 
مدير كل موسسه رده بندى ايرانيان در استان 
خوزستان پيرو حضور اولين شناور مسافربرى 
پرچم عراق در شانزدهم اسفند با كالس رده 
بندى اين موسسه، در نشست خبرى شبكه 
مركزى عراق اظهار داشت: طى سفرى كه به 
اتفاق مدير عامل موسسه رده بندى ايرانيان 
ــاى متعددى  ــتيم، مالقات ه به عراق داش
ــتيرانى ها و  با مقامات دولتى، دريايى، كش
ــع انجام و  ــتى و صناي ديگر صاحبان كش
ــبختانه موفق به اخذ مجوز از دولت  خوش
عراق بعنوان موسسه رده بندى معتبر شديم. 
ــعيد نيكويى افزود: اين دو شناور بعنوان  س
اولين شناورهاى رده بندى شده عازم ايران 
گرديدند تا نقطه اى براى شروع همكارى را 
باشند. وى گفت: همچنين مقرر شده است 
ــه رده بندى ايرانيان بعنوان پل  كه موسس
ارتباطى صنايع و خدمات خصوصى ايرانى و 
عراقى باشد كه در اين راستا بزودى مقامات 
عراقى با حضور در دفتر مركزى ضمن بازديد 
ــه اين برنامه ريزى  از دفتر مركزى موسس
ــى ادامه داد: در  را انجام خواهند داد. نيكوي
ــتا انتظار مى رود اين حركت كه به  اين راس
توسعه بازار صنايع دريايى ايران مى انجامد و 
موسسه رده بندى ايرانيان را بين المللى تر 
خواهد نمود، مورد استقبال جامعه دريايى و 
حمايت آنان بويژه سازمان بنادر و دريانوردى 
كه هميشه حامى و پشتيبان اين موسسه 
است، قرار گيرد. مدير كل موسسه رده بندى 
ايرانيان خوزستان در پايان گفت: اميدواريم 
ــتى سازى،  ــاهد رونق شركت هاى كش ش
ــه مظلوم  تعميراتى و… در منطقه هميش

خرمشهر و آبادان باشيم.
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راه اندازى بانك پايان نامه
در پايگاه اطالعات دريايى ايران

توسعه دانش و فناورى در كشور مستلزم تربيت 
نيروهاى متخصص و آشـنا به شـرايط صنعتى 
كشـور اسـت. ازاين رو ستاد توسـعه فناورى و 
صنايع دانش بنيان دريايى باهدف ارتقاى سطح 
علمى دانشجويان با شرايط كارى و صنعتى كشور 
در نظر دارد دسترسى آسان به داده هاى دريايى 
علمى، آموزشى و تخصصى را با همكارى نهادهاى 

دريايى برنامه ريزى اجرا كند. 
ــعه  ــتاد توس دبير گروه ترويج و آموزش س
فناورى و صنايع دانش بنيان دريايى معاونت 
ــطح  ــا تاكيد بر اهميت ارتقاى س علمى؛ ب
علمى و دسترسى آسان به داده هاى دريايى 
ــات دريايى ايران  علمى گفت: پايگاه اطالع
(imarine.ir) براى اولين بار در كشور دست 
به احداث بخشى مجزا در زمينه دسترسى 
ــجويى انجام شده در  به پايان نامه هاى دانش
رشته هاى حوزه دريا زده است. بهنام رضايى 
گفت: در اين بخش پايان نامه هاى دانشجويى 
انجام شده در تمام دانشگاه هايى كه در آن ها 
ــى حوزه صنايع دريايى  رشته هاى مهندس
تدريس مى شود قرارگرفته است تا در جهت 
احقاق هدف خود كه تأسيس بانك اطالعاتى 
در زمينه پژوهش هاى دريا است گام بلندى 
برداشته باشد. دبير گروه ترويج و آموزش ستاد 
توسعه فناورى و صنايع دانش بنيان دريايى 
ــاره به بخش مختلف  ــت علمى با اش معاون
تشكيل شده در اين بانك بيان كرد: در كنار اين 
بخش، سايت هاى ديگر تشكيل شده در اين 
پايگاه همچون پايگاه اطالع رسانى محصوالت 
و تجهيزات دريايى؛ پايگاه اطالع رسانى مشاغل 
و فناورى هاى دريايى؛ تاالر گفتمان دريايى 
ــركت ها، حمايت ها و  ــگاه اطالعات ش و پاي
مناقصات حوزه دريا؛ همچنين پايگاه داده هاى 
دريايى و بانك هاى اطالعاتى راه اندازى شده اند. 
عالقه مندان مى توانند براى مشاهده اين بخش 
-www.imarine.ir/thesis-data به آدرس

ــاس اين گزارش؛  base مراجعه كنند. بر اس
 (imarine.ir) پايگاه اطالعات دريايى ايران
ــتاد توسعه دريايى و با همكارى  به همت س
ــگاه ها و نهادهاى دريايى راه اندازى و در  دانش

اختيار عموم قرار گرفته است.

آموزشى  تخصصى رئيس جمهور در حاشيه اجالس سران كشورهاى عضو سازمان شانگهاى

ظرفيت هاى فراوان ايران و روسيه
در بخش سوآپ انرژى

رئيـس جمهورى با بيـان اين كه تهـران از 
سرمايه گذارى شركت ها و بخش خصوصى 
روسـيه اسـتقبال مى كند، گفـت: ايران و 
روسيه در بخش سوآپ انرژى ظرفيت هاى 

فراوانى براى توسعه همكارى دارند. 
رئيس جمهور در ديدار رئيس جمهور روسيه 
كه در حاشيه اجالس سران كشورهاى عضو 
سازمان همكارى شانگهاى در شهر چيندائو 
ــد، گفت: روابط دو كشور در  چين برگزار ش
تمام ابعاد در حال توسعه است و دو كشور در 
حوزه سواپ انرژى، دفاعى و بخش ترانزيت، 
ــعه همكارى  ظرفيت هاى فراوانى براى توس
ــرمايه گذارى شركتها و  دارند و تهران از س

بخش خصوصى روسيه استقبال مى كند.
ــلمين دكتر حسن  ــالم و المس حجت االس
ــازمان همكارى  ــن ديدار، س ــى در اي روحان
ــانگهاى را مجموعه موثرى براى امنيت و  ش
ــعه منطقه دانست و اظهار داشت: ايران  توس
به مشاركت مؤثر خود در اين سازمان ادامه 
ــه ايران از  ــد داد. روحانى با بيان اينك خواه
ــيا  ــعه روابط اقتصادى با منطقه اوراس توس
ــتقبال مى كند،  در چارچوب تجارت آزاد اس
ــتن روسيه  گفت: در موضوع ترانزيت، پيوس
به كريدور ريلى شمال – جنوب فرصت هاى 
بزرگى براى همكارى اقتصادى با شرق ايجاد 
خواهد كرد. رئيس جمهور همچنين با اشاره 
ــيه در توافقنامه برجام،  ــش مهم روس به نق
ــرد: ايران طبق گزارش هاى آژانس  تصريح ك
ــه تعهداتش در  ــرژى اتمى ب ــن المللى ان بي
ــل كرده و بعد از خروج  چارچوب برجام عم
ــكو نقش  يكجانبه و غيرقانونى آمريكا، مس
مهمى در استحكام برجام و اجراى تعهدات 
ــل دارد. روحانى همچنين در  طرفهاى مقاب

ــيه براى  اين ديدار از برنامه ريزى خوب روس
ــكر و ابراز  ــزارى جام جهانى فوتبال تش برگ
اميدوارى كرد كه  اين دوره از بازى ها بخوبى 

و با موفقيت برگزار شود.
ــن ديدار با  ــيه نيز در اي رئيس جمهور روس
ــكارى با ايران  ــكو به هم تاكيد بر اينكه مس
ــواپ انرژى و  ــادى، س ــاى اقتص در حوزه ه
ــور را  دفاعى ادامه خواهد داد، روابط دو كش
در همه عرصه هاى مورد توافق رو به توسعه 
ــت: چشم انداز خوبى در  خواند و اظهار داش
ــور در همه عرصه ها و از  همكاريهاى دو كش

جمله  اقتصادى وجود دارد.
ــيون  ــر پوتين با بيان اينكه كميس والديمي
مشترك همكارى ها در همه جهت مقدمات 
ــت آتى را برنامه ريزى مى كند، عالقه  نشس
مندى مسكو به مشاركت در پروژه ترانزيتى 
ــوب را مورد تاكيد  ــمال – جن راه كريدور ش
قرار داد و افزود: مسكو همچنين از عضويت 
و دائمى شدن موافقتنامه تجارت آزاد ايران 
ــد. وى در ادامه  ــت مى كن ــيا حماي با اوراس
ــكا از برجام را اقدامى يكجانبه و  خروج آمري
ــمرد و تاكيد كرد: مسكو به  غيرقانونى برش
ــاير طرف ها براى حمايت از  گفت و گو با س
ــيه  برجام ادامه مى دهد. رئيس جمهور روس
ــوع عضويت دائم ايران در  همچنين به موض
سازمان همكارى شانگهاى اشاره كرد و گفت: 
ــاركت  ــالها به عنوان عضو ناظر مش ايران س
خوبى در سازمان همكارى شانگهاى داشته 
ــت از عضويت كامل  ــيه حماي و موضع روس
تهران در اين سازمان است. پوتين همفكرى 
ــيه با ايران در جهت تحكيم  و همكارى روس
ــد قرار داد و  ــات در منطقه  را مورد تاكي ثب
ــت: اين همكاريهاى منطقه اى از  اظهارداش
جمله در موضوع حل و فصل بحران سوريه، 
ادامه خواهد يافت. وى همچنين از برگزارى 
ــيه در آينده اى  ــى در روس هفته زبان فارس
نزديك خبر داد. رئيس جمهور روسيه با ابراز 
خرسندى از حضور تيم ملى فوتبال ايران در 
روسيه گفت كه اميدواريم جام جهانى خوبى 

در پيش داشته باشيم.
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آيا درياى عمان به اجاره چينى ها در آمده است؟ 
اگر درباره ماهيگيران چينى در 
درياى عمان نگران هستيد و يا 
سـواالتى درباره مسائل محيط 
فانوس  صيد  پيرامون  زيسـتى 
عمان  درياى  درعمـق  ماهى ها 
داريـد مطلـب ذيـل را از زبان 
حسـن صالحى معـاون وزير و 
رئيس سـازمان شـيالت ايران 

بخوانيد.
1- بهره بردارى از ظرفيت چند 
ــون تنى فانوس ماهيان در  ميلي
درياى عمان  و ساماندهى صيد 
ــيار  ــه كه ظرفيتى بس اين گون
ارزشمند است از دهه 60 مورد 
ــف بوده  ــر دولت هاى مختل نظ
ــت اما به دليل نبود امكانات  اس
و عزم جدى محقق نشده است. 
ــيالت ايران  ــازمان ش اكنون س
ــا انتقال  ــت ب ــده اس ــق ش موف
فناورى از خارج اين ظرفيت را 

مورد بهره بردارى قرار دهد.
ــا اين اقدام عالوه بر انتقال  2- ب
ــادان بومى همگام  فناورى، صي
ــد، از  ــوزش مى بينن ــا كار آم ب
ــود  ــروج ارز جلوگيرى مى ش خ
ــناورهاى مجهز خارجى در  و ش
ــا قراردادهاى اجاره  اين روش ب
ــه تملك  ــرط تمليك، ب ــه ش ب

شركت هاى ايرانى در مى آيند.
ــال  ــيالت از س ــازمان ش 3- س
ــداد 261  ــون تع ــا كن 1390 ت
ــى در قالب 128  موافقت اصول
شركت ايرانى براى صيد فانوس 
ماهيان صادر كرده و هم اكنون 
ــام ايرانى  ــتى تم 91 فروند كش
ــركت هاى ايرانى  يا در اجاره ش

فعال هستند
ــى فعال  ــتى هاى خارج 4- كش
ــد فانوس ماهيان همگى  در صي
ايرانى  ــركت هاى  ش ــاره  اج در 
ــتند و توسط سازمان بنادر  هس
ــت و با پرچم  ــوردى ثب و دريان
جمهورى اسالمى ايران به صيد 

فانوس ماهيان مشغول هستند.
5- برخالف ادعاها درصد كمى 
ــه كشتى  ــاغلين در عرش از ش
ــان خارجى  ــد فانوس ماهي صي
ــاً نيروهاى  ــه عمدت ــتند ك هس
متخصص و كارگر ماهر هستند 
و بيشتر شاغلين ايرانى هستند 
كه جايگزينى نيروى كار ايرانى 
بعد از آموزش فنى و فراگرفتن 
ــتور كار سازمان  مهارت در دس

شيالت ايران است.
ــابقه صيد  ــه دليل نبود س 6- ب
ــان و فناورى  ــن گونه از آبزي اي
ــد،  صي روش  ــه  ب ــوص  مخص
براساس ماده 13 قانون حفاظت 
ــالمى  اس ــورى  جمه ــع  مناب
ــركت ها مجاز به  ــران، اين ش اي
ــى و ــناورهاى خارج ــاره ش اج

ــت گرفتن صيادان آن   به خدم
ــتند. كليه صيد انجام شده  هس
ــه  ــه و ب ــران تخلي ــادر اي در بن
ــاى توليد پودر ماهى  كارخانه ه

منتقل مى شود.
7- در اثر ساماندهى صيد فانوس 
ــان در آبهاى جنوب، مواد  ماهي
ــاخت  اوليه كار 20 كارخانه س
ــك،  پودر ماهى در مناطق جاس
ــم فراهم شده  بندرعباس و قش
ــت كه عمده آن ها پيش تر با  اس

مواد اوليه وارداتى فعال بودند.
ــتغال ايجاد شده  8- ميزان اش
ــاماندهى صيد فانوس  در اثر س

ــوب:  جن ــاى  آبه در  ــان  ماهي
اشتغال مستقيم روى شناورها: 
2200 نفر اشتغال غير مستقيم 
ــزار نفر  ــا صيد: 10 ه مرتبط ب
اشتغال مستقيم و غير مستقيم 
ــوس ماهيان: 12 هزار  صيد فان

نفر مى باشد.
ــده از  ــودر ماهى توليد ش 9- پ
ــل دارا  ــوس ماهيان به دلي فان
بودن كيفيت باال سبب افزايش 
ــزى پرورى  ــان صنعت آب راندم
ــت. سابق براين  كشور شده اس
ــور با  پودر ماهى مورد نياز كش
ــد و در  اختصاص ارز وارد مى ش
ــاماندهى  ــال حاضر در اثر س ح
ــان ظرفيت  ــد فانوس ماهي صي
ــده  ــور ايجاد ش بزرگى در كش
ــتغال زايى ــر اش ــالوه ب ــه ع ك

 مانع از خروج ارز از كشور شده 
است.

ــواره بوميان را  ــيالت هم 10- ش
در امر سرمايه گذارى در  اولويت 
ــتن توان مالى،  قرار داده اما نداش
ــتن مهارت و ابزار، نداشتن  نداش
شناخت كافى از ظرفيت و اهميت 
ــتن اعتقاد  فانوس ماهيان، نداش
ــاركتى در امر سرمايه  به كار مش
گذارى، عدم استقبال از تسهيالت 
بانكى و هزينه باالى تجهيزات و 
ــناور مخصوص اين نوع صيد  ش
داليل عدم استقبال بوميان منطقه 

از اين نوع صيد بوده است.

11- نه تنها فانوس ماهى هيچ 
ــناورهاى  ش ــوم  مرس صيد  گاه 
ــنتى نبوده بلكه صيد جانبى  س
ــاً گونه يال  ــناورها نيز عمدت ش
ــى در ايران  ــبى غير خوراك اس
ــت كه اين گونه نيز در  بوده اس
ــده و  ــن مناطق صيد نمى ش اي

حتى مصرف انسانى هم ندارد.
ــت  حماي ــور  منظ ــه  ب  -12
ــنتى  س ــد  صي ــناورهاى  ش از 
ــناورهاى صيد صنعتى مانند  ش
فانوس ماهيان در محدوده آبى 
خارج از صيد شناورهاى سنتى  

مشغول صيد هستند. 
ــم اگر از  ــات معدودى ه تخلف
ــناورهاى صورت  ــوى اين ش س
ــازمان  ــط س ــد توس گرفته باش
ــده و در  ــورد ش ــيالت برخ ش
فعاليت  ــه  پروان ــرار  تك صورت 

شركت لغو مى شود.
ــارى  تج ــى  ماه ــد  صي  -13
ــناورهاى صيد فانوس ماهى  ش
ــت كه  تنها 2000 تن بوده اس
ــزار تن  ــا 300 ه ــه ب در مقايس
ــتان هرمزگان  ــى اس صيد ماه
ــك درصد  ــر از ي ــهمى كمت س
است كه بديهى است نمى تواند 
تأثير منفى بر ميزان استحصال 
ــادان محلى  ــط صي آبزيان توس

استان داشته باشد.
ــالف ادعاهاى صورت  14- برخ
گرفته، در صيد فانوس ماهيان 
ــطحى استفاده  از ترال ميان س
مى شود و اين صيد و ميزان آن 
با استانداردهاى سازمان شيالت 

و فائو مطابقت دارد.
15- ميزان صيد فانوس ماهيان 
ــال 96، 26 هزار 500 تن  در س
بوده كه از اين مقدار 16 هزار و 
500 تن آن فانوس ماهى بوده 
كه باالتر از استاندارد 60 درصد 
ــى و 40 درصد صيد  صيد اصل

جانبى فائو بوده است.
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ايجاد شغل براى بيش از 6 هزار نفر با صنعت كشتى سازى

فاز دوم پااليشـگاه نفت سـتاره خليج 
فارس افتتاح مى شود

ــخنان خود  همتى در بخش ديگرى از س
ــاره و اظهار كرد:  ــه حوزه نفت و گاز اش ب
فاز دوم پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس 
با توليد 24 ميليون ليتر بنزين يورو پنج 
براى نخستين بار در كشور ارديبهشت ماه 
ــال با حضور رييس جمهورى افتتاح  امس

مى شود. 
نماينده عالى دولت در هرمزگان، ظرفيت 
كنونى توليد بنزين يورو 4 در پااليشگاه 
نفت بندرعباس را 12 ميليون ليتر اعالم 
كرد و افزود: به دنبال اين هستيم كه 50 
درصد سوخت كشور در استان هرمزگان 

توليد شود.
ــتان  ــگاه در اس وى، وجود هفت پااليش
هرمزگان را بخشى مهمى از ظرفيت هاى 
مهم اشتغال در حوزه نفت و گاز برشمرد 
و اعالم كرد: به دنبال اين هستيم كه اين 
استان قطب توليد فرآورده هاى نفتى در 

كشور باشد.
همتى در ادامه به ظرفيت منطقه انرژى بر 
پارسيان و توسعه سواحل مكران نيز اشاره 
كرد و بيان داشت: جايگاه استان هرمزگان 
ــى و بودجه هاى  ــاد مل ــعه اقتص در توس

عمومى باالتر از ساير استان هاست.
وى اضافه كرد: در سال 19 هزار ميليارد 
ــتان به خزانه  ــان درآمد نفت اين اس توم
ــد درحالى كه بسيارى از  كشور واريز ش
روستاهاى هرمزگان در بخش هاى مهمى 
از جمله زيرساخت هاى روستايى و درمان 

وضعيت خوبى ندارند.

چشـم انداز شيالت اسـتان هرمزگان 
طراحى مى شود

استاندار هرمزگان در ادامه از طراحى چشم 
ــتان هرمزگان در دولت  ــيالت اس انداز ش
ــتان  تدبير و اميد خبر داد و ابراز كرد: اس
هرمزگان ظرفيت 50 هزار هكتار پرورش 
ميگوى صادراتى با توليد حداقل 200 هزار 

تن معادل يك ميليارد دالر را دارد.

به گفته همتى، در حال حاضر هفت هزار 
ــتان هرمزگان  هكتار پرورش ميگو در اس
انجام مى شود كه اين ميزان امسال به 10 

هزار هكتار مى رسد.
وى ادامه داد: بنا داريم درسال جارى 10 
هزار هكتار ديگر پرورش ميگو آماده كنيم 
ــال آينده به مرز 20  كه اين ميزان در س

هزار هكتار برسد.
ــتاندار هرمزگان خاطر نشان كرد: در  اس
بخش پرورش ماهى در دريا نيز 143 تن 
ظرفيت پرورش در اين استان وجود دارد 
كه 3 هزار تن آن اسفند ماه سال گذشته 
ــتان بندرلنگه همزمان با سفر  در شهرس

رييس جمهورى به بهره بردارى رسيد.

دستگاه هاى ادارى پيج و خم هاى ادارى 
را طوالنى نكنند

همتى در بخش گردشگرى نيز بيان كرد: 
ــتان هرمزگان با وجود 14 جزيره در  اس
ــگرى، بايد بتواند از سرمايه  بخش گردش

گذاران داخلى حمايت و پشتيبانى كند.
استاندار هرمزگان يكى از دليل هاى عدم 
ــرمايه گذاران داخلى براى  ــتقبال س اس
ــتان را وجود  ــرمايه گذارى در اين اس س
بوروكراسى هاى ادارى در دستگاه ها عنوان 

كرد.
ــرمايه گذاران  وى افزود: براى دلگرمى س
داخلى براى كار كردن بايد ويژه حمايت 
ــوند و اين زمانى ميسر خواهد بود كه  ش
ــتگاه هاى ادارى روند كار ادارى براى  دس
سرمايه گذاران در دستگاه خود را طوالنى 

نكنند.

استاندار هرمزگان حوزه كشتى سازى را در ايجاد اشتغال پايدار بسيار مهم دانست و گفت: نمايندگان مجلس براى واگذارى كار توليد و ساخت 
كشتى هاى كشور در استان هرمزگان حمايت الزم را داشته باشند. استاندار هرمزگان در نشست شوراى اشتغال هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان 
ظرفيت توليد كشتى كشور را دارد و مى تواند با مشاركت كشتى سازى هاى معروف دنيا نياز كشور را در اين بخش تأمين كند. فريدون همتى افزود: 
اگر اين كار در اسـتان محقق شـود در اين صنعت مى توان براى افزون بر 6 هزار نفر از مهندسـان و دانش آموختگان رشـته هاى مرتبط با صنعت 
كشـتى سـازى شـغل ايجاد كرد. استاندار هرمزگان در ادامه از اين اسـتان به عنوان ايران كوچك نام برد و افزود: هرمزگان به صورت يكجا همه 

ظرفيت هايى كه در كل استان ها وجود دارد را برخودار است.

استان هرمزگان با 
وجود ١٤ جزیره در 
بخش گردشگری، 

باید بتواند از سرمایه 
ی حمایت و  گذاران داخ

پشتیبانی کند.
استاندار هرمزگان یکی از 
دلیل های عدم استقبال 

ی  سرمایه گذاران داخ
برای سرمایه گذاری 

در این استان را وجود 
بوروکراس های 

اداری در دستگاه ها 
عنوان کرد

Marine Engineering

شماره 128/ شهريور ماه 1397 صفحه 29



تعمير كليه شناورهاى بزرگ شمال كشور
براى نخستين بار در داخل با زمان و هزينه پايين تر

رئيـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
مازنـدران با بيان اينكه براى نخسـتين بار 
تمامى شـناورهاى بزرگ مقياس در استان 
مازندران تعمير شده است، گفت: هم اكنون 
طول مدت تعميرات اين كشتى ها به ميزان 
نصف زمـان تعميـر در كشـورهاى رقيب 

تبديل شده است.
ــدن و تجارت  ــازمان صنعت، مع ــس س رئي
ــتين بار  ــدران با بيان اينكه براى نخس مازن
ــناورهاى بزرگ مقياس در شمال  تمامى ش
ــتان مازندران تعمير شده است،  ايران در اس
ــتى هاى  ــت: كليه تعميرات كش اظهار داش
ــط  ــران هم اكنون توس ــمال اي ــه ش منطق
كارخانه درياى خزر شركت صنعتى دريايى 

ايران (صدرا) انجام مى شود.
ــالم اينكه با  ــد محمدپور عمران با اع محم
ــده فنى در اين كارخانه  تصميمات اتخاذ ش
هم اكنون طول مدت تعميرات اين كشتى ها 
ــورهاى  به ميزان نصف زمان تعمير در كش
رقيب تبديل شده است، اعالم داشت: هزينه 
ــه با كشورهاى  اين تعميرات نيز در مقايس

خارجى پايين تر مى باشد.
او با يادآورى اين مطلب كه تا كنون تمامى 
ــناورهاى ولگا مكس در خارج از كشور و  ش
در كشورهاى همسايه تعمير مى شد، اعالم 
ــتى هاى  ــت: در برهه فعلى تمامى كش داش
ــمال از جمله شناورهاى  تجارى منطقه ش
ــن كارخانه تعمير  ــگا مكس در اي بزرگ ول

مى شوند.
ــنهادهاى داده شده  وى تصريح كرد: با پيش

ــرارداد نامه با  ــرف عقد ق ــم اكنون در ش ه
كشورهاى همسايه براى تعميرات كشتى هاى 

آن كشورها در استان مازندران مى باشيم.
ــازمان صنعت، معدن و تجارت در  رئيس س
ــك اين توانمندى فنى  پايان گفت: بدون ش
ــرفت هر چه بيشتر  ــده باعث پيش ايجاد ش
صنعت كشتيرانى در استان مازندران خواهد 

شد.
گفتنى است، كارخانه درياى خزر در ساحل 
درياى خزر در شهرستان نكا واقع شده است. 
اين كارخانه در زمينه ساخت كشتى، سازه ها 
و تاسيسات نفت و گاز دريايى با كارگاه هاى 
ــه كارگيرى نيروهاى متخصص و  مجهز و ب
ــال 1370 با  با تجربه فعاليت خود را در س
ــكوى حفارى "ايران خزر" شروع  ساخت س
ــاحلى به طول  ــن مجتمع داراى س كرد. اي
ــوده و در حال  ــر با درياى خزر ب 1000 مت
ــت احداث حوض  ــعه جه حاضر طرح توس
خشك به ابعاد 40×250 متر در حال انجام 
ــتم باالبر موجود در مجتمع  مى باشد. سيس
درياى خزر به ابعاد 25×130 متر و ظرفيت 
اسمى 3800 تن مى باشد. و ظرفيت باالبرى 

3240 تن مى باشد.
ــى: كارخانه با  ــاى دسترس ــعت و راه ه وس
مساحتى بالغ بر 509,065 متر مربع، داراى 
ــاحلى به طول  بيش از 1000  يك  ديوار س
ــت.  ــق آب 5/5 متر اس ــا حداقل عم متر ب
كارخانه از طريق جاده قابل دسترسى است 
و طرح اتصال آن به شبكه راه آهن سراسرى 

در حال پيگيرى مى باشد.

شناور موشك انداز ذوالفقار 
ــك انداز  ــناور تندرو موش ذوالفقار يك ش
ايرانى است كه قابليت شليك موشك كروز 
ــته و متناسب با شرايط آب و هوايى  را داش
ــده است. صنايع  خليج فارس طراحى ش
دفاعى كشورمان گام هاى خوبى در عرصه 
ساخت انواع شناورهاى مورد نياز نيروهاى 
ــت. از آنجاييكه نيروى  مسلح برداشته اس
ــناورهاى تندرو  ــپاه بيشتر از ش دريايى س
استفاده مى كند، صنايع دفاعى جمهورى 
اسالمى سرمايه گذارى خوبى در اين حوزه 
انجام داده و شناورهايى با قابليت هاى متفاوت 
براى اجراى ماموريت هاى سپاه در عرصه 
دريا ساخته است. يكى از اين دستاوردها، 
شناور تندرو موشك انداز ذوالفقار است. اين 
شناور كه بدست متخصصان صنايع دفاعى 
جمهورى اسالمى ساخته شده است، 13 
تن وزن داشته و سرعت آن به حدود 100 

كيلومتر در ساعت (54 نات) مى رسد.
ــك  ــالح، از دو موش ذوالفقار در بخش س
كروز كوثر با برد 25 كيلومتر بهره  مى برد 
ــاى 12,7 و 23  ــت نصب تيرباره و قابلي
ميليمترى و همچنين راكت هاى 107 و 
122 ميليمترى بسته به نياز يگان رزمى 
ــرفته ترين  ــناور كه به پيش را دارد. اين ش
تجهيزات الكترونيك، مخابراتى و اپتيكى 
مجهز است، داراى سرعت و قدرت مانور 
قابل توجهى است و طراحى آن بر اساس 
شرايط آب و هوايى و ويژگى هاى منطقه 

خليج فارس انجام شده است.

نظامى
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يك عضو برگزيده ايده برتر در مسابقه ايده بازار دريايى در استان هرمزگان عنوان كرد:

خودكفايى در توليد محصوالت آرايشى از منابع ايمن دريا
دانشـجوى دكتـرى دانشـگاه 
ايـده  برگزيـده  و  هرمـزگان 
ژالتين  صـورت  "ماسـك  برتر 
دريايى" در مسـابقه ايده بازار 
دريايى استان هرمزگان، گفت: 
ماسـك صورت ژالتين دريايى 
قابليت ليفتينگ پوست را دارد 
كه توليـد آن عالوه بر ارزآورى 
داخلى سبب خودكفايى كشور 
محصـوالت  توليـد  لحـاظ  از 
آرايشـى از منابـع ايمـن دريا 

مى شود.
ــابقه ايده  ــى برگزارى مس در پ
بازار دريايى در استان هرمزگان 
ــتاد توسعه فناورى  با حمايت س
ــاى  ــان دري ــع دانش بني و صناي
ــده برتر  ــى، 3 اي ــت علم معاون
"ماسك صورت ژالتين دريايى" 
ــتفاده  ، "يد دريايى" و "ايده اس
ــه خيار  ــاى ثانوي از متابوليت ه
ــه ترتيب مقام اول تا  دريايى" ب

سوم را كسب كردند. 
ــابقه  ــده ايده برتر در مس برگزي
ــتان  ــازار دريايى در اس ــده ب اي
ــده  ــوص اي ــزگان در خص هرم
ــت: اين ايده  ــار داش خود، اظه
ــك  ــد ماس ــا تولي ــاط ب در ارتب
باقابليت  دريايى  ژالتين  صورت 

ــت كه در  ــت اس ليفتينگ پوس
ــه توليد  ــر در مرحل حال حاض
ــى بوده و با حمايت  نيمه  صنعت
ــزگان به زودى  ــد هرم مركز رش
ــارى  تج و  ــى  صنعت ــاز  ف وارد 
ــاره  ــود.  نورا برزكار با اش مى ش
ــاى برتر خود  ــب رتبه ه به كس
ــابقات ايده بازار دريايى  در مس
ــطح استان و كشور عنوان  در س
ــال حاضر 2 ايده را  نمود: در ح
ــى  ــه محصوالت آرايش در زمين
-دريايى و دارو- دريا در مالكيت 
ــه دليل نوآورى به ثبت  فكرى ب
ــجوى دكترى  ــانده ام. دانش رس
زيست  شناسى دريا در خصوص 
مزاياى ايده خود، اظهار داشت: 
ــبب  عالوه بر ارزآورى داخلى س
خودكفايى كشور از لحاظ توليد 
ــع  ــى از مناب ــوالت آرايش محص

ــود، همچنين  ــن دريا مى ش ايم
ــده و  با توجه به قيمت تمام  ش
خارجى  محصوالت  با  ــه  مقايس
(ماسك صورت ژالتين خوكى و 
ــد كه اين  گاوى) به نظر مى رس
ــول ايمن دريايى مى تواند  محص
خطر  خارجى  محصوالت  رقيب 
آفرين شود. برزكار در خصوص 
ايده  ــاى  چالش ه و  ــكالت  مش
ــود: عدم  ــح نم ــردازى، تصري پ
دسترسى كامل به منابع مالى و 
تجهيزات آزمايشگاهى موردنياز 
ــكالت مهم در اين  از جمله مش
دكترى  دانشجوى  است.  عرصه 
ــگاه هرمزگان درباره نقش  دانش
ــده بازارها در  ــن اي برگزارى اي
توسعه فناورى هاى دريايى گفت: 
ــده بازارها عالوه  ــن اي وجود اي
ــش خصوصى  ــنايى با بخ برآش

ــرمايه  گذار و  در جهت جذب س
آشنايى با فرايند توليد محصول 
ــركت دانش   ــق ايجاد ش از طري
ــر ترويج اين ايده  بنيان عالوه ب
ــى و خارجى  ــع داخل در مجام
نقش به سزايى در اشتغال  زايى 

دارد. 
وى با بيان اينكه برگزارى مسابقات 
ايده بازار در حوزه استانى مى تواند 
موجب ايجاد انگيزه و ترغيب ايده 
ــود گفت: اين مسابقه  پردازان ش
ــد و پرورش ايده هاى  موجب رش
ــتغال  زايى  نوآورانه در جهت اش
ــول باارزش افزوده  و توليد محص

بيشتر مى شود. 
برزكار در پايان با تأكيد بر لزوم 
دانش بنيان  ــركت هاى  ش ايجاد 
در راستاى كارآفرينى و اشتغال 
ــوان با  ــرد: مى ت ــان ك خاطرنش
ــتفاده از علوم مرتبط كه در  اس
دانشگاه ها بهينه مى شوند، نسبت 
به انتقال دانش فنى از دانشگاه 
به بخش صنعتى و اشتغال  زايى 
در قالب كارآفرينى و نوآورى در 
ــاد ارزش  افزوده  ــت و ايج صنع
ــورى دريايى  ــواد خام جان به م
ــاى  قدم ه ــور  كش در  ــود  موج

شايانى برداشته شود.

ــناورها را موشك كروز دريايى قادر ــك كروز دريايى قادر با برد 200 كيلومتر توانايى مقابله با انواع ش موش
ــال هاى  ــالمى ايران در س دارد.  به گزارش مارين نيوز، صنايع دفاعى جمهورى اس
پس از دفاع مقدس دستاوردهاى خوبى در عرصه طراحى و توليد انواع موشك هاى 
ــته است. يكى از اين دستاوردها موشك كروز دريايى قادر است.  كروز دريايى داش
اين موشك با برد 200 كيلومتر قابليت پرواز در ارتفاع پايين و مقابله با شناورها و 
ــاحلى دشمن با سطح مقطع رادارى بسيار را دارد. آماده سازى سريع،  تجهيزات س
ارتفاع پروازى پايين، دقت باال در انهدام اهداف مورد نظر به ويژه شناورهاى دريايى، 
ــالالت راديويى از ويژگى هاى  ــاد و مقاومت باال در مقابله با اخت ــدرت تخريب زي ق
مهم اين سامانه  موشكى است. موشك كروز قادر قابل شليك از انواع پرتاب گر هاى 

ساحلى، دريايى و نوع هواپرتاب آن نيز قابل پرتاب از انواع جنگنده ها است.
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عضو هيئت  علمى دانشگاه هرمزگان

زيست  فناورى دريايى يكى از پردرآمدترين حوزه هاى صنايع دريايى
عضو هيئت  علمى دانشگاه هرمزگان با بيان 
اينكه توسـعه بهره  بردارى از دريا مستلزم 
توسـعه فناورى هاى دريايى است، گفت: به  
كارگيرى علم و فن   آورى، عالوه بر توسـعه 
كمـى بهـره  بـردارى از دريـا در زمينه هاى 
اقتصـادى،  صنعتـى،  جملـه  از  گوناگـون 
پژوهشى و ... باعث افزايش كيفيت استفاده 
و نيـز كاهـش هزينه هـاى بهـره  بـردارى 

مى شود. 
عضو هيئت  علمى دانشگاه هرمزگان در خصوص 
ــى  ــگاه ها و مراكز علمى و پژوهش نقش دانش
ــاى مرتبط با دريا  ــعه علوم و فناورى ه در توس
گفت: جذب دانشجو در رشته  هاى دانشگاهى 
ــت با توجه به سياست   هاى كالن دريا  مى  بايس
ــود تا پاسخگوى  ــور برنامه  ريزى ش محور كش
ــتاى چشم انداز  ــعه  اى و در راس نيازهاى توس

بلندمدت كشور باشد.
نرگس امراللهى اضافه كرد: همچنين دانشگاه ها 
ــردن تحقيقات خود  ــا معطوف ك مى  توانند ب
ــوق  ــط با دريا و س ــات مرتب ــر روى موضوع ب
ــجويى در رشته  هايى  دادن پايان  نامه  هاى دانش
نظير مكانيك، الكترونيك، عمران، متالورژى، 
ــمت فن آورى  هاى  فن  آورى اطالعات و ... به س
دريايى، نقش به سزايى در توسعه فن  آورى  هاى 
ــتاد دانشكده علوم و  دريايى داشته باشند. اس
ــاره به  ــگاه هرمزگان با اش فنون دريايى دانش
ــوى  ــگاه ها عنوان كرد: از س ظرفيت هاى دانش
ــرى ظرفيت هاى  ــگاه ها با به كارگي ديگر دانش
ــاركت در  ــى خود و مش ــى و تخصص پژوهش
ــا فن  آورى  هاى  ــا و پروژه  هاى مرتبط ب طرح  ه
دريايى از جمله در حوزه زيست فناورى، صنايع 
ــوردى و ... كه در مراكز صنعتى  دريايى، دريان
و تحقيقاتى دريايى تعريف مى  شوند، مى  توانند 
پشتوانه علمى و دانشى مناسبى براى اين گونه 
طرح  ها فراهم آورند. وى تصريح كرد: عالوه بر 
ــكده  هاى علوم و فنون  اين، دانشگاه  ها و دانش
ــه وظيفه اصلى پرورش متخصصين  دريايى ك
حوزه علوم دريايى را بر عهده  دارند، مى  بايست 
با باال بردن كيفيت آموزشى و پژوهشى خويش 
موجب جذب دانشجوهاى برتر كشور و تحويل 
فارغ  التحصيالنى با بنيه علمى قوى تر به حوزه 

مسائل دريايى شوند.

دانشگاه و صنعت نيازمند يكديگر هستند
ــا در خصوص تحقيقات  ــتاد حوزه دري اين اس
ــكده اظهار كرد: در ارتباط با  كاربردى اين دانش
وضعيت تحقيقات كاربردى در دانشكده علوم و 
فنون دريايى دانشگاه هرمزگان بايد به پايان  نامه  ها 
ــجويى چند سال اخير گروه  و رساله  هاى دانش
زيست شناسى دريا در زمينه زيست فناورى دريا 
اشاره كرد كه شناسايى و استحصال محصوالت 
ــوران و گياهان دريايى  ــت فن  آورانه از جان زيس
مانند مواد دارويى و آرايشى، آنزيم ها، مكمل  هاى 
ــات داراى خاصيت  تغذيه  اى و درمانى و تركيب
ــتى،  زيس ضدفولينگ  هاى  ــيدانى،  آنت ى اكس
پاكسازى زيستى (Bioremediation)  با استفاده 
از جلبك  هاى دريايى و ميكروارگانيسم  ها از جمله 
ــتاوردها و تحقيقات كاربردى اين دانشكده  دس
است. امراللهى با تأكيد بر اينكه دانشگاه و صنعت 
ــتند و بايد تعامل دوسويه  نيازمند يكديگر هس
برقرار كنند، خاطرنشان كرد: در ايران ارتباط بين 
دانشگاه و صنعت در همه حوزه ها بسيار محدود 
است كه صنايع دريايى و بيوتكنولوژى دريايى نيز 

از اين قاعده مستثنى نيستند.

ارتباطات پژوهشى مستمر و نظام  مندى بين 
دانشگاه  ها و صنايع دريايى وجود ندارد

ــال حاضر ارتباطات  ــه افزود: در ح وى در ادام
پژوهشى مستمر و نظام  مندى بين دانشگاه  ها 
ــدارد و همكارى هاى  و صنايع دريايى وجود ن
علمى مشترك به ندرت انجام مى شود. هرچند 
كه با توجه به موقعيت جغرافيايى استراتژيك 
دانشگاه هرمزگان كه همان نزديكى به درياى 
ــت و همچنين وجود  ــان و خليج فارس اس عم
دانشكده علوم و فنون دريايى و براساس برنامه 
استراتژيك دانشگاه كه توسعه در بخش دريايى 
ــال هاى اخير قدم  هاى مؤثرى در  ــت، در س اس
برقرارى ارتباط كارآمدتر با صنايع برداشته شده 

ــگاه هرمزگان  ــت. عضو هيئت علمى دانش اس
ــى از فعاليت هاى  با بيان اينكه در جهان بخش
پژوهشى دانشگاه ها بر اساس پروژه هايى است 
كه از سوى صنايع تعريف مى شود، اظهار كرد: 
اما اين مسأله در كشور ما به خوبى تعريف  نشده 
ــت كه يكى از داليل تعامل كمرنگ اين دو  اس

نهاد، عدم اعتماد صنعت به دانشگاه است.

دانشگاه مى تواند بخش زيادى از مشكالت و 
نيازهاى صنعت را شناسايى و برطرف كند

امراللهى ادامه داد: عالوه بر آن صاحبان صنايع 
در برخى موارد به دليل اينكه بخشى از نيازهاى 
ــركت هاى خارجى  آن ها به راحتى از طريق ش
ــود، ديگر به دنبال توانمندى هاى  تأمين مى ش
داخلى نمى روند. اين در حالى است كه دانشگاه 
اين ظرفيت را دارد كه بخش زيادى از مشكالت 

و نيازهاى صنعت را شناسايى و برطرف كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه امروزه يكى از 
رموز ماندگارى در عرصه رقابت جهانى، توجه به 
دانش است، عنوان كرد: اين امر در اغلب صنايع 
مغفول مانده است. تمركز دانشگاه  ها بر آموزش، 
ناهمخوانى برنامه  ها و متون درسى دانشگاه  ها 
ــازار كار، زمان بر بودن  با مقتضيات صنعت و ب
ــارت از ديگر  ــگاهى و نبود مه تحقيقات دانش
داليل عدم ارتباط كافى و مؤثر دانشگاه و صنعت 
ــان كرد: از جمله راه هاى  ــت. وى خاطرنش اس
افزايش ارتباط دانشگاه ها با صنايع مى  توان به 
تعريف پايان نامه هاى مرتبط با صنايع و حمايت 
صنايع از اين پايان نامه ها اشاره كرد. همچنين 
ــعه در صنايع  فعال نمودن واحد تحقيق و توس
راهكار عملى ديگرى است كه به تعميق روابط 

دانشگاه و صنعت كمك مى  كند.

زيست فناورى دريايى  يكى از پردرآمدترين 
حوزه هاى صنايع دريايى است

امراللهى ادامه داد: بهبود ساختار پژوهشى، طرح 
پسادكترى صنعتى، فرصت مطالعاتى اساتيد و 
ــجويان دكترى در صنايع، طرح كارورزى  دانش
دانش آموختگان دانشگاه  ها، افزايش توان علمى 
دانشگاه ه ا و رويكرد به فناورى هاى نو در دانشگاه 
و صنعت از ديگر راهكارهاى بهبود رابطه صنعت 
ــت. استاد دانشكده علوم و فنون  و دانشگاه اس
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ــت فناورى دريايى  ــا تأكيد بر زيس دريايى ب
ــن حوزه هاى  ــى از پردرآمدتري ــوان يك به عن
ــت فناورى يا  ــع دريايى بيان كرد: زيس صناي
ــاده يعنى توليد كاال  بيوتكنولوژى به زبان س
ــى و فنى و با  ــا روش هاى علم ــات ب و خدم
كمك عوامل بيولوژيك. تعريف دقيق تر اين 
رشته عبارت است از كاربرد روش هاى علمى 
و فنى در تبديل بعضى مواد به كمك عوامل 
ــم  ها، ياخته هاى  ــك (ميكروارگانيس بيولوژي
ــورى و آنزيم  ها و...) براى توليد  گياهى و جان
ــف به  ويژه  ــع مختل ــات در صناي كاال و خدم
ــاورزى، صنايع غذايى، آرايشى، دارويى  كش
ــرد: بيوتكنولوژى  ــكى. وى تصريح ك و پزش
ــاى جديد و در حال  ــى يكى از حوزه ه درياي
رشد است كه به كشف و استفاده از فرآورده ها 
ــه از موجودات دريايى  و فرآيندهاى برگرفت
اختصاص دارد. امراالهى اضافه كرد: جانوران و 
گياهان دريايى منبع تركيبات منحصربه فردى 
ــتند كه داراى پتانسيل هاى صنعتى در  هس
ــواد دارويى،  ــون توليد م ــى همچ زمينه هاي
ــى، افزودنى هاى غذايى، كاوشگرهاى  آرايش
مولكولى، آنزيم ها، مواد شيميايى ويژه و مواد 
شيميايى مورد استفاده در كشاورزى هستند.

ــگاه  ــى دريا دانش ــروه زيست شناس مدير گ
ــن فوايد  ــه مهم تري ــاره ب ــا اش ــزگان ب هرم
بيوتكنولوژى دريايى اظهار كرد: مهم ترين فوايد 
بيوتكنولوژى دريايى توليد فرآورده هاى جديد 
ــده از منابع دريايى، فراهم آوردن  و اصالح ش
ــى، ارزيابى  ــاى جديد جهت ردياب تكنيك ه
ــتم هاى  ذخيره، حفاظت و مديريت اكوسيس
دريايى و در نهايت پرورش آبزيان  به صورت 
پايدار و مطمئن است. اين استاد دانشگاه در 
خصوص فعاليت هاى دانشگاه هرمزگان در اين 
خصوص عنوان كرد: از جمله اقدامات دانشگاه 
ــت فناورى  ــعه زيس هرمزگان در زمينه توس
دريا مى  توان به برگزارى اولين همايش ملى 
ــت فناورى دريا در اواخر سال 96 اشاره  زيس
كرد. امراللهى اضافه كرد: اخذ مجوز پذيرش 
ــت فناورى دريا در  ــجو در گرايش زيس دانش
مقطع كارشناسى ارشد از سال تحصيلى 98-

97  و نيز برگزارى هرساله مسابقه ايده بازار 
ــى در برقرارى ارتباط  دريايى كه نقش مهم
فناورى زيستى و صنعت دريايى دارد، از ديگر 

اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است.
ــب مجوز رشته  وى ادامه داد: همچنين كس
ــت، و  ــت و محيط زيس ــت فناورى صنع زيس

ــت فناورى  ــگاه مركزى زيس تجهيز آزمايش
دانشگاه از برنامه  هاى آتى اين دانشگاه است.

ــگاه هرمزگان با اشاره  عضو هيئت علمى دانش
به ايجاد قطب علمى در اين حوزه خاطرنشان 
ــرد: با توجه به مزيت  هاى جغرافيايى، علمى  ك
ــگاه هرمزگان، اين دانشگاه  و زيرساختى دانش
ــوان «توليد تركيبات  ايجاد قطب علمى با عن
ــى» را در برنامه دارد. مدير گروه  طبيعى درياي
ــكده علوم و فنون  ــى دريا دانش زيست شناس
ــالح برنامه  ــوص ضرورت اص ــى در خص درياي
ــب كردن آن با  ــى اين رشته و متناس آموزش
نيازهاى صنعتى و كاربردى گفت: در حال حاضر 
رشته زيست فناورى دريا از گرايش هاى مقطع 
كارشناسى ارشد رشته زيست شناسى دريا در 
ــگاه هرمزگان محسوب مى شود كه البته  دانش
با توجه به اهميت مقطع كارشناسى در زمينه 
تربيت و پرورش نيروى انسانى عالقه مند و مستعد 
و ترغيب دانشجويان به منظور ادامه تحصيل در 
حوزه زيست فناورى دريا تالش شده تا برخى از 
دروس اختيارى ارائه شده به دانشجويان مقطع 
كارشناسى رشته زيست شناسى دريا با رويكرد 

زيست فناورى باشد.

مجهز بودن به دانش و فن آورى در زمينه 
علوم زيستى نقش مهمى در افزايش توان 

كشورهاست
ــگاه هرمزگان تصريح  عضو هيئت علمى دانش
كرد: البته شايان  ذكر است كه از گذشته بين 
برنامه  هاى آموزشى تمامى حوزه  هاى تحصيلى 
در كشور و نيازهاى صنعتى و كاربردى فاصله 
ــته و دارد، اما اعضاى  چشمگيرى وجود داش
هيئت علمى گروه زيست شناسى دريا دانشگاه 
ــال اخير تالش مضاعفى  هرمزگان در چند س
براى كاهش اين فاصله كرده و سعى كرده  اند 
ــاى نوين در  ــرى روش ها و متده با به  كارگي
ــت فناورى پژوهش  هاى خويش را  حوزه زيس
ــردى كنند. امراللهى در پايان با تأكيد بر  كارب
اهميت علوم زيستى خاطرنشان كرد: امروزه 
ــش و فن آورى به خصوص  مجهز بودن به دان
در زمينه علوم زيستى نقش مهمى در افزايش 
ــورها ايفا مى  كند، چرا كه در جهانى  توان كش
كه با رشد جمعيت روبروست، دانشى همچون 
زيست فناورى دريايى مى تواند تأثير چشم گيرى 
در تأمين غذاى نسل حاضر و نسل  هاى آينده 
و كنترل و بهبود وضعيت سالمت انسان ها و 

محيط   زيست شان داشته باشد.

هنرستان دريايى محمودآباد 
پايلوت  استانداردسازى

هنرستان علوم و فنون دريايى شهيد كالنترى 
محمودآباد مازندران به عنوان پايلوت طرح 
ــتاندارد سازى، توانمند سازى و ارتقاى  "اس
كيفيت آموزشى و تخصصى هنرستان هاى 
ــور" انتخاب شد.  علوم و فنون دريايى كش
به همين منظور كارگاه توجيهى آموزشى، 
ــريح الزامات سيستم مديريت كيفيت  تش
ــنل، كاركنان و هنرآموزان  ISO براى پرس
ــتان با مشاركت موسسه دانش  اين هنرس
بنيان رده بندى ايرانيان و با حضور مسئوالن 
آموزش و پرورش شهرستان، استان و دفتر 
ــاى فنى و حرفه اى وزارت متبوع  آموزش ه
برگزار شد. معاون توسعه، تجهيز و فناورى 
ــه اى وزارت  دفتر آموزش هاى فنى و حرف
آموزش و پرورش از سياست توسعه مشاركت 
شاخه فنى و حرفه اى در برنامه هاى معاونت 
آموزش متوسطه در سال 1397 به ويژه در 
رشته هاى دريايى خبر داد. على نژاد افزود: 
ــاس توافق صورت گرفته با سازمان  بر اس
ــد آموزش هاى  بنادر و دريانوردى، مقرر ش
رشته هاى دريايى شاخه فنى و حرفه اى با 
استانداردهاى STCW با همكارى موسسه 
دانش بنيان رده بندى ايرانيان اجرايى شود. 
ــدن اين فرآيند  وى همچنين از اجرايى ش
ــتان هاى ديگر در آينده نزديك  در هنرس
خبر داد. مدير آموزش و پرورش شهرستان 
ــتفاده از ظرفيت  محمودآباد هم گفت: اس
آموزشى ارگان هاى دريايى و تأمين شرايط 
ــب به منظور همسان سازى  و بستر مناس
ــرفصل و محتواى آموزشى متناسب با  س
كنواسيون هاى بين المللى از ديگر  اهداف 
است. اين كارگاه آموزشى به مدت دو روز و 
با حضور عوامل ادارى و آموزشى هنرستان 
ــهيد كالنترى،  ــون دريايى ش ــوم و فن عل
ــعه، تجهيز و فناورى  على نژاد معاون توس
ــه اى وزارت  دفتر آموزش هاى فنى و حرف
آموزش و پرورش، بهرامى كارشناس توسعه 
آموزش هاى فنى و حرفه اى و عابدينى مدير 
ــتم هاى مديريتى مؤسسه رده  واحد سيس
بندى ايرانيان (مدرس دوره) در شهرستان 

محمودآباد برگزار شد.

آموزشى، تخصصى

Marine Engineering
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ضرورت تجهيز امكانات و ارتقا هواشناسى دريايى
مديـر كل مركـز علوم جـوى و اقيانوس  
شناسـى سـازمان هواشناسـى با اشاره 
به برنامه توسـعه صنعتـى منطقه مكران 
اظهـار كرد: بـا توجـه به سياسـت هاى 
كشـور مبنى بر توسـعه منطقه مكران و 
نياز كشـور به امـر پايـش محيطى براى 
سـواحل ايـن منطقـه بايد هواشناسـى 
دريايـى مورد توجه قرار گيـرد و تجهيز 

امكانـات ضـرورت دارد.
ــى دريايى در  پيش از اين ارتقاى هواشناس
ــور مورد تاكيد مدير  ــواحل كش توسعه س
ــى  ــز علوم جوى و اقيانوس  شناس كل مرك

سازمان هواشناسى قرار گرفت.
ــر بخواهيم  ــت اگ بهزاد اليقى تاكيد داش
ــم، به ويژه يك  ــعه دهي منطقه اى را توس
منطقه ساحلى مثل مكران بايد خصوصيات 
طبيعى و مشخصات هواشناسى و دريايى 
ــاى غالب در منطقه،  مثل امواج، پديده ه
و  ــا  دري در  ــود  موج ــتم هاى  اكوسيس
ــرايط  ــكى و حتى عوارض زمين و ش خش
ــى و نسبت به آن  ــناختى را بررس زمين ش

شناخت كافى پيدا كنيم.
اين كارشناس سازمان هواشناسى با اشاره 
ــاى محيطى در  ــش پررنگ پايش ه به نق
برنامه ريزى هاى مربوط به توسعه از جمله 
ــهرك هاى صنعتى و  مكان يابى استقرار ش
ــكونتگاه ها اظهار كرد: بخش عمده اين  س
ــاحلى و  ــاى محيطى در مناطق س پايش ه
دريايى به هواشناسى دريايى مرتبط است 
ــاى مختلف  ــر پايش پارامتره ــه عالوه ب ك

ــارش و رطوبت،  ــا، ب ــى مثل دم هواشناس
پديده هاى جوى، جريان امواج و شورى آب 

را رصد مى كند.
ــواحل  براى همين براى پايش محيطى س
ــى به منظور  مكران به يك رادار هواشناس
ــى و ابرهاى  ــاى طوفان ــخيص جبهه ه تش
ــايى  باران زا و به رادار موج به منظور شناس

امواج سطحى دريا نياز داريم. 
پديده هاى  ــى  ــراى پيش بين ــن ب همچني
مخربى مثل سونامى و طوفان هاى حاره اى 
ــا و نرم افزارهايى نياز  ــا، داده ه ــه مدل ه ب
داريم. بهزاد اليقى در گفت وگوى جديد با 
ــنا با تاكيد بر اينكه عمده كمبودهاى  ايس
ــتيبانى  ــى دريايى مربوط به پش هواشناس
ــاز منطقه مكران  ــت، در مورد ني ــى اس فن
ــا توجه به  ــه پايش هاى محيطى گفت: ب ب
سياست هاى كشور مبنى بر توسعه منطقه 
ــر پايش محيطى براى  ــران و نياز به ام مك
سواحل اين منطقه بايد هواشناسى دريايى 
و تجيز امكانات مورد نياز هواشناسى مورد 

توجه قرار گيرد.
ــب فعاليت ها و ارتقاءها  وى تاكيد كرد غال
ــر موضوع  ــى بايد ب ــى درياي در هواشناس
ــد. تعويض  ــى متمركز باش ــتيبانى فن پش
ــورها، تعمير و نگهدارى تجهيزات از  سنس

جمله اين امور است.
وى با اشاره به اينكه بخشى از مسائل مربوط 
به پشتيبانى فنى به نياز ما به شركت هاى 
سازنده اين تجهيزات بر مى گردد، به موضوع 
تحريم اشاره كرد كه مانع از واردات قطعات 

سنسورهاى دريايى از كشورهاى صاحب  نام 
ــى دريايى مثل فرانسه،  در حوزه هواشناس
ــده بود، و افزود:  ــروژ، دانمارك و هلند ش ن
البته سعى مى كنيم تا حد امكان از فناورى 
ــى قدم هايى در  ــتفاده كنيم حت داخلى اس

اين زمينه برداشته شده است. 
مدير كل مركز علوم جوى و اقيانوس شناسى 
ــه داد: در حال  ــى ادام ــازمان هواشناس س
ــل  ــورها در داخ ــدادى از سنس ــر تع حاض
ــه طور كامل  ــود اما نه ب ايران تهيه مى ش
ــورهاى مختلف  ــر اندازه كه با كش البته ه
ــيم، مى توانيم  ارتباط بيشترى داشته باش
ــتگى را هم دنبال  به همان اندازه عدم وابس
ــت كه  ــرايط اس كنيم چون تنها در اين ش
ــنايى با تكنولوژى روز  مى توانيم ضمن آش
ــى، ابزارهاى مورد  ــا در حوزه هواشناس دني
ــود را باال  ــا كنيم و تجربه خ ــاز را احص ني
ــورهاى مطرح  ببريم بنابراين ارتباط با كش
ــى منافى عدم وابستگى  در حوزه هواشناس

ما در داخل نيست.
ــت و گفت: در  ــر مثالى پرداخ ــه ذك وى ب
سال هاى گذشته كشور پيشرفت هاى خيلى 
ــتيم چون  خوبى در تحقيقات بنيادى داش
نياز احساس شده و سرمايه  گذارى در اين 
ــرفت ها حاصل  زمينه صورت گرفته و پيش
ــت، بنابراين در حوزه هواشناسى  شده اس
ــى دريايى هم بايد نياز و  به ويژه هواشناس
ــود تا سرمايه  گذارى  كمبودها احساس ش

الزم در اين حوزه انجام شود.
ــوى و اقيانوس   ــوم ج ــر كل مركز عل مدي
ــى با اشاره به  ــازمان هواشناس ــى س شناس
برنامه توسعه صنعتى منطقه مكران اظهار 
ــت هاى كشور مبنى  كرد: با توجه به سياس
بر توسعه منطقه مكران و نياز كشور به امر 
پايش محيطى براى سواحل اين منطقه بايد 

هواشناسى دريايى مورد توجه قرار گيرد.
اليقى در پايان در پاسخ به اين پرسش كه 
ــى  ــازمان هواشناس آيا در در تفاهم  نامه س
بين ايران فرانسه، حوزه هواشناسى دريايى 
ــده است؟ گفت: قرار است در  هم لحاظ ش
ــى  ــاى پيش  بينى هواشناس حوزه مدل ه
دريايى، بانك اطالعاتى همچنين پشتيبانى 

شبكه پايش همكارى داشته باشيم.
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دستاوردى ديگر از شركت هاى دانش بنيان دريايى 
در سال حمايت از كاالى ايرانى

مديرعامل شركت دانش بنيان دريا پردازشگران 
سورين طبرستان گفت: بسيار قابل تأمل است 
كه ساخت شبيه ساز پل فرماندهى كشتى نسبت 
به نمونه خارجى آن نه تنها هيچ ضعفى نداشته 
بلكه برترى هايى نيز دارد و ضمن جلوگيرى از 
خروج ارز، دغدغه پشتيبانى و خدمات را مشابه 

سال هاى تحريم نخواهيم داشت.
ــاى متفكرانه و  ــات و رهنموده ــرو فرمايش پي
ــردى مقام معظم رهبرى در مورد اقتصاد  راهب
مقاومتى، حمايت از توليد ملى و اشتغال زايى 
ــور در زمان  ــان و نخبگان كش ــر از جوان دو نف
ــالها تحقيق و  ــاى ظالمانه پس از س تحريم ه
تالش در يكى از شهرستانهاى استان مازندران 
به موفقيت هاى بزرگى دست يافته كه طى آن 
قادر به بومى سازى، ساخت و توليد شبيه ساز 
پل فرماندهى كشتى شدند. مديرعامل شركت 
دانش بنيان دريا پردازشگران سورين طبرستان 
ــراع (93378) اين  ــت: با ثبت اخت اظهار داش
ــتاورد بزرگ، اين شركت در جهت تجارى  دس
ــيس شده و از بهمن  سازى اين محصول تأس
ماه سال 1396 با كارشناسى هاى به عمل آمده 
جزء شركت هاى دانش بنيان در حوزه دريايى 

معرفى گرديد.
ــى هاى به  خليل پناهى افزود: پس از كارشناس
عمل آمده و بازرسى هاى صورت گرفته و تأييد 
ــه رده بندى داخلى براى اين  از جانب موسس
محصول ساخت ايران و با اعالم خبر كسب اين 
موفقيت به مراكز آموزشى ذيربط طرح پايلوت 
اين محصول مورد بازديد و تشويق بسيارى از 
اساتيد و مدرسين حوزه آموزش دريايى كشور، 
متخصصين و كارشناسان زبده نيروهاى مسلح 
ــد كارايى  ــرار گرفته كه ضمن تأيي ــى ق درياي
ــا نمونه خارجى در  ــتاورد ب و همپايى اين دس
خصوص توسعه اين شبيه ساز در ابعاد نظامى، 
ــى ارتش جمهورى  ــن نيروى درياي متخصصي
اسالمى ايران مواردى را درخواست نموده كه بر 
اساس درخواست و رهنمودهاى آن عزيزان، اين 
شركت با توسعه و بروز رسانى هاى درخواستى 
ــته ها را عملياتى نموده و در اين  تمامى خواس
ــور را در زمينه هاى  ــتا صنعت دريايى كش راس

تجارى و نظامى بى نياز نمودند.
وى گفت: تا به امروز شركت دانش بنيان دريا 

ــگران سورين طبرستان موفق گرديده  پردازش
ــه كالس متفاوت نسبت به ساخت و  تا در س
ــاز پل فرماندهى به شرح ذيل  توليد شبيه س

اقدام نمايد:

:TITAN-S1 1- مدل
در اين مدل از شبيه ساز با طراحى سناريوهاى 
ــناورها و  ــده و با ارائه مهمترين بنادر، ش پيچي
ــى به تمامى ماژول هاى پل فرماندهى  دسترس
ــور، هدايت و  ــات مربوط به مان مى توان عملي
ــتى را در شرايط جوى و محيطى  ناوبرى كش
ــر 270 درجه براى پل  ــا ارائه تصوي متفاوت ب
اصلى و تصوير 180 درجه براى پل هاى فرعى 
ــازى نمود. همچنين قابليت افزودن  شبيه س
ــا حداكثر 6 پل  ــناورهاى) فرعى ت پل هاى (ش
ــناريو وجود داشته كه مورد استفاده هاى  به س

تجارى و نظامى قرار مى گيرد.

:TITAN-S2 2- مدل
اين مدل از شبيه ساز كه بصورت يك كنسول 
ــى ماژول هاى مدل  ــد تمام قابل حمل مى باش
ــى آن  ــاوت اصل ــته و تف TITAN-S1 را داش
عدم پردازش تصوير 270 درجه بوده كه فقط 
ــگر محدوده 90 تا 180 درجه اى  با سه نمايش
ــش مى دهد البته از طريق كنترلر هاى  را پوش
ــت چرخش 360 درجه اى تصوير  هدايت قابلي

محيط اطراف فراهم شده است.
ــب  ــه از نظر اقتصادى مناس ــدل بهين ــن م اي
ــات و  ــى، مؤسس ــتان هاى درياي ــراى هنرس ب
آموزشكده هاى دريايى تجارى يا نظامى است 

ــارت و آموزش دريانوردان  كه براى افزايش مه
طراحى گرديده است.

:TITAN-S3 3- مدل
ايجاد يك شبكه سمعى بصرى با حداكثر 10 
 .Desktop پل (شناور) بطور همزمان در مدل
ــبيه ساز ECDIS و  اين محصول به عنوان ش
ــه مطابق با  ــود ك ــناخته مى ش GMDSS ش
استانداردهاى روز دنيا به همراه تصوير و قابليت 
ــق CONNING ارائه مى گردد.  هدايت از طري
-Visual در اين مدل هر پل داراى ماژول هاى
ization - GMDSS - ECDIS - RADAR\

ARPA و CONNING مى باشد.
ــزود: اما در كنار تمامى اين  ــى در ادامه اف پناه
موفقيت هاى حاصل شده كه نشان از عزم راسخ 
جوانان و توانمندى نوابغ ايرانى دارد، بسيار قابل 
ــبت به  ــت كه ارزش اين محصول نس تأمل اس
ــته  نمونه خارجى آن نه تنها هيچ ضعفى نداش
بلكه برترى هايى نيز دارد. تنها 30 درصد قيمت 
مشابه خارجى است و از خروج ميليون ها دالر 
ارز از كشور جلوگيرى نموده و دغدغه پشتيبانى 
ــابه سال هاى تحريم نخواهيم  و خدمات را مش
ــاً در تخصص  ــد اين امور تمام ــت و منبع داش

جوانان اين مرز و بوم مى باشد.
ــان كرد: اين شركت دانش بنيان  وى خاطرنش
اخيراً در زمينه نظامى موفقيت هايى داشته كه 
ــازنده خارجى، اين  قطعاً معدود كشورهاى س
ــا را در اختيار نيروهاى  ــاورى و تكنولوژى ه فن
ــلح ايران قرار نخواهند داد و باعث افتخار  مس
ــت كه اين خدمات زين پس در كشور قابل  اس

ارائه و بهره بردارى خواهد بود.
مديرعامل شركت دانش بنيان دريا پردازشگران 
ــكر از  ــتان در پايان ضمن تش ــورين طبرس س
ــتاد توسعه  ــكوفايى و س صندوق نوآورى و ش
ــى معاونت علمى  ــان درياي ــع دانش بني صناي
ــركت هاى  ــت جمهورى كه از ش فناورى رياس
دانش بنيان حمايت و به مشتريان محصوالت 
ــرايط بسيار  ــهيالت ويژه با ش دانش بنيان تس
مناسب جهت خريد اعطا مى نمايد، گفت: اميد 
ــال حمايت از كاالى ايرانى شاهد  ــت در س اس
شكوفايى اقتصادى و نوآوريهاى علمى بيشترى 

باشيم. انشاء ا..
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پرورش ماكرو جلبك و استخراج «آگار» در بوشهر
مجرى طرح كشت و پرورش ماكروجلبك 
گفت: محصول توليـدى (آگار) هم اكنون 
از خارج كشـور وارد مى شود و مهمترين 
دستاورد اين طرح مى تواند قطع وابستگى 
به واردات باشـد نمونه آزمايشگاهى آگار 
توليد شـده كامًال اقتصادى و قابل رقابت 

است. 
ــت و پرورش ماكروجلبك  مجرى طرح كش
با اشاره به ضرورت فعاليت هاى فناورانه در 
حوزه دريا گفت: كشور ايران و به طور كلى 
منطقه خاورميانه جزء مناطق نيمه خشك 
و كم آب دنيا محسوب مى شود، لذا ضرورت 
استفاده از آبهاى دريايى در چنين شرايطى 

دو چندان است. 
ــبى براى  ــى زمينه هاى مناس آبهاى درياي
ــتى  آبزى پرورى و توليد فرآورده هاى زيس

محسوب مى شود.
محمود نفيسى بهابادى با اشاره به اقدامات 
انجام شده در سطح بين الملل اضافه كرد: 
ــيار عظيمى دارد كه بسيارى  دريا منابع بس
از جنبه هاى آن كامًال ناشناخته است و لزوم 
ــت. در  انجام اين قبيل طرح ها ضرورى اس
زمينه پرورش جلبك ها كارهاى زيادى در 
كشور هاى آسيايى جنوب شرقى انجام شده 
و استخراج آگار نيز صورت گرفته است ولى 

در كشور ما سابقه كار تجارى ندارد.
وى افزود: مواد استفاده شده در توليد آگار 
ساخت داخل بوده و از آب دريا و شهرى در 
ــتفاده گرديده است و  حداقل مقدار الزم اس
ــده فقط در مرحله استخراج  آب تصفيه ش

استفاده شده كه اين امر خود موجب كاهش 
چشمگير هزينه توليد آگار گرديده است.

ــدى (آگار)  ــول تولي ــى گفت: محص نفيس
ــود و  ــور وارد مى ش هم اكنون از خارج كش
مهمترين دستاورد اين طرح مى تواند قطع 
وابستگى به واردات باشد نمونه آزمايشگاهى 
آگار توليد شده كامًال اقتصادى و قابل رقابت 
است و با انجام اين طرح قرار است به صورت 

پايلوت اين توليد انجام شود.
ــرى طرح با اظهار اينكه  معاونت علمى  مج
رياست جمهورى، استاندارى بوشهر و پارك 
ــهر حاميان اين  ــتان بوش علم و فناورى اس
طرح بوده اند اضافه كرد: با انجام اين طرح 

دانش فنى آن در كشور بومى مى شود.
ــى  ــك درياي ــت، جلب ــر اس ــه ذك الزم ب
ــا از گونه هاى بومى  ــيالريا كورتيكات گراس
ــتخراج آگار  ــت كه اس ــهر اس ــتان بوش اس
ــه  ــن گون ــگاهى از اي ــاس آزمايش در مقي
ــتخراج  ــرايط اس در نتيجه بهينه كردن ش

صورت مى گيرد. 
ــرو و ميكرو  ــى ماك ــر معدن ــود عناص وج
ــان و دام و گياه در  ــرورى مورد نياز انس ض
پيكره سلولى اين گياهان و وجود تركيبات 
ــمند در ديواره سلولى آنها  بيوپليمرى ارزش
ــودن تركيبات  ــن از لحاظ دارا ب و همچني
ــه، ويتامين ها،  ــيدهاى آمين پروتئينى، اس
هورمون هاى گياهى و آنتى اكسيدانها داراى 
ارزش غذايى مى باشد كه در چرخه غذايى 
ــرم انرژى اقيانوس ها كه 71 درصد كره  و ه

زمين را در بر دارند شامل مى شود. 

شناسايى نوع جديدى از 
محيط هاى طبيعى مصبى در 
رودخانه ُمند- خليج فارس

يكى از دانش آموخته هاى فيزيك دريا در 
ــگاه ملى اقيانوس شناسى و علوم  پژوهش
ــل داده هاى اقيانوس  جوى از نتايج  تحلي
ــده در  ــى فيزيكى اندازه  گيرى ش شناس
ــى «پايش خط  ــرح پژوهش چارچوب ط
ــاحلى خليج فارس- منطقه ى ويژه ى  س
ــمالى در سال 92 خبر  اقتصادى پارس ش

داد.
دكتر سيد طالب حسينى ضمن بيان اين 
ــى با همكارى  ــب كه اين مقاله علم مطل
دكتر سيدمصطفى سيادت موسوى عضو 
هيأت علمى دانشگاه علم و صنعت ايران 
 Estuarine» ــه معتبر بين المللى در مجل
Coastal and Shelf Science» به چاپ 
ــت، گفت: مطالعات انجام شده  رسيده اس
به توصيف فيزيكى اين پديده نادر مصبى 
ــيرين  ــوان «مصب لنزى آب ش تحت عن
 Freshwater Lens Estuary » مى پردازد؛ 
ــه اين پديده نادر براى اولين  ضمن اين ك
ــاحل شمالى  بار در مصب  رود ُمند در س
ــهر مشاهده و  ــتان بوش خليج فارس- اس
گزارش مى شود. حسينى تصريح كرد كه 
مصب بخش آخر يك رودخانه منتهى به 
دريا است كه در آن آب شيرين رودخانه با 
ــور دريا آميخته مى شود و در طول  آب ش
رودخانه تا جايى كه اثرات جزر و مد دريا 

ديده مى شود، امتداد مى يابد.
ــخنانش، گفت: در مصب  وى در ادامه س
لنزى، آب شيرين كه براى مصب رود ُمند 
به ثبت رسيد، آب نسبتاً شيرين رودخانه 
از هر دو سمت پايين دست (سمت دريا) و 
باالدست (سمت رودخانه) توسط دو توده 
آب شور محصور مى شود: آب هاى ساحلى 
خليج فارس، توده ى آب شور پايين  دست 
ــأ توده آب  مصب را توليد مى كنند و منش
ــت، روان آب فوق  شور از كوه  شور باال دس
نمك دشتى (گنبد نمكى جاَشك) است 
ــيالب  زا به  دنبال  كه پس از باران هاى س
ــيرين رود مند، وارد محيط  آب تقريباً ش

مصبى مى شود.

پژوهش
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جدا سازى آالينده هاى روغنى 
محيط زيستى و آب با طرح

ابر جاذب كربنى 
طرح ابر جـاذب كربنى با هدف طراحى 
و سـاخت يك جاذب براى جداسـازى 
آالينده هاى روغنى از محيط زيسـت و 
خصوصًا آب، مورد حمايت ستاد توسعه 
فناورى هاى آب، خشكسالى فرسايش و 
محيط زيست معاونت علمى قرار گرفته 

است. 
ــتقات آن  ــا به نفت و مش ــى درياه آلودگ
موجب تهديد سالمت اكوسيستم درياها و 
اثرات مخرب براى جوامع گياهى و جانورى 

مى شود.
لكه هاى نفتى در تماس با آبزيان در مدت  
ــار مى آورند و  ــان كم آثار زيانبارى به ب زم
ــترين آسيب به ماهيان  در اين ميان بيش
درياهاى آلوده وارد مى شود. لذا پاكسازى 
ذخاير آبى از آالينده هاى روغنى به  منظور 
حفاظت از اكو سيستم هاى آبى از ضروريات 

اسشت.
ــدف طراحى  ــاذب كربنى با ه طرح ابرج
ــازى  ــاذب براى جداس ــاخت يك ج و س
ــت و  ــاى روغنى از محيط زيس آالينده ه
ــتاد توسعه  خصوصاً آب، مورد حمايت س
ــالى فرسايش و  فناورى هاى آب، خشكس
ــت معاونت علمى قرار گرفته  محيط زيس

است. 
ــورد نظر يك فوم پلى  ابرجاذب كربنى م
يورتانى اصالح شده است كه هنگاميكه در 
مخلوط آب و روغن قرار مى گيرد روغن را 
به صورت انتخابى و به طور كامل جذب و 

آب را دفع مى كند.

دانش بنيان استخراج كاراگينان و بتا كاروتن از ماكروجلبك ها
عضو هيات علمى دانشكده علوم و فنون 
دريايـى دانشـگاه خليج فـارس بوشـهر 
گفت: استخراج كاراگينان و بتا كاروتن از 
ماكروجلبك  ها عالوه بـر پايه  گذارى اين 
صنعت پربازده در جنوب كشـور گامى در 
راستاى توسـعه پايدار و مبتنى بر محيط  
زيسـت در سـواحل خليج  فارس و ايجاد 

فرصت هاى شغلى بيشتر است.
محققان داخلى به منظور استفاده از شرايط 
بالقوه مناسب سواحل جنوب كشور، طرحى  
ــيله آن، ضمن ايجاد  ــه كردند كه بوس ارائ
ــت و پرورش جلبك   ها  صنايع جديد و كش
بدون نياز به آب شيرين، استخراج دو گونه 
ــان و بتا كاروتن از ماكرو جلبك  ها  كاراگين

صورت گرفت. 
 دانشگاه خليج فارس، با توجه به اولويت   ها 
ــاخت  هاى موجود در دانشگاه و در  و زيرس
ــهر، اين دانشگاه زمينه  ــطح استان بوش س
اصلى پژوهش   ها خود را بر روى جلبك  هاى 
ــه ارزش اقتصادى  ــارس ك ــى خليج  ف بوم
بيشترى دارند متمركز كرده است، ازاين رو 
ــا انجام تحقيقات و پژوهش در اين زمينه  ب
ــت و پرورش  ــق به ايجاد صنايع و كش موف

جلبك  ها بدون نياز به آب شيرين شدند. 
ــكده علوم و فنون   عضو هيات علمى دانش
دريايى دانشگاه خليج فارس بوشهر با اشاره 
به مهم ترين دستاوردهاى فناورانه و زيست  
محيطى طرح، اظهار داشت: كشت ميكرو 
ــتاوردهاى فناورانه اى  جلبك ها داراى دس
ــتخراج كاراگينان و بهينه سازى  شامل اس
ــت آوردن حداكثر  شرايط به منظور به دس
ــرورش ميكرو  ــت و پ ــد، كش ــزان تولي مي
جلبك دوناليال Dunaliella. sp و استخراج 

بتاكاروتن از دوناليال است.
ــه دانش  ــت: با توجه ب ــى گف ــا زارع ماندان
ــه و اين واقعيت تلخ  ــود در  اين زمين موج
ــا (اعم از  ــرورش جلبك ه ــت و پ ــه كش ك
ــلولى يا ماكرو جلبك  ها و  جلبك هاى پرس
ــلولى  ميكرو جلبك ها يا جلبك  هاى تك س
ــكوپى) همچنين استخراج مواد  و ميكروس
ــتى از آن  ها و صنايع تبديلى  باارزش زيس
وابسته به آن در كشور ما حتى در مقياس 
نيمه  صنعتى نيز پايه  گذارى نشده است، با 

ــطح استان بوشهر با  رايزنى  هايى كه در س
ــئولين ذيربط انجام شد به اين نتيجه  مس
رسيديم كه اولين قدم براى رسيدن به اين 
هدف وارد شدن متخصصين دانشگاهى به 
زمينه هاى كارى مرتبط با جلبك ها است، 
ــت در آن،  بخش  ــا بتوانيم پس از موفقي ت
خصوصى را  نيز به وارد شدن به اين عرصه 

ترغيب كنيم. 
ــگاه خليج  فارس  ــو هيئت  علمى دانش عض
در مورد دستاوردهاى زيست  محيطى اين 
طرح با اشاره به خطرات احتمالى پيش روى 
كشاورزان در آينده گفت: با توجه به اينكه 
استان هاى ساحلى جنوب كشور و ازجمله 
ــهرهاى كوچك و  ــتان بوشهر به ويژه ش اس
روستاهاى آن  به داليل متعدد جزء مناطق 
كمتر توسعه يافته كشور محسوب مى شوند 
و با توجه به خشك سالى هاى اخير و كمبود 
ــاورزى استان بوشهر  آب شيرين براى كش
و نظر به اينكه كاشت محصوالتى همچون 
ــاز بااليى به آب  دارند  ــه  فرنگى كه ني گوج
بخش قابل  توجهى از اقتصاد روستانشينان 
ــكيل مى  دهد احتمال دارد در آينده  را تش
نزديك به دليل سياست هاى جديد وزارت 
ــاورزى و وزارت نيرو، بخش قابل  جهاد كش
ــاورزان منطقه كار خود را از   توجهى از كش

دست بدهند.
ــه داد: لذا اين طرح تالش دارد  از  وى ادام
شرايط بالقوه مناسب سواحل جنوب كشور 
براى ايجاد صنايع جديد و كشت و پرورش 
جلبك   ها بدون نياز به آب شيرين استفاده 
ــال  هاست كه در اروپا،  كند. اين صنعت س
امريكا و كشورهاى جنوب شرق آسيا رشد 
ــزء اركان اصلى  ــته و ج قابل  توجهى داش
اقتصاد مناطق ساحلى و به ويژه روستائيان 
است و در سالهاى اخير برخى از كشورهاى 
آفريقايى نيز در اين راستا در حال فعاليت 

هستند. 
اين فعال حوزه فناورى گفت: سرمايه گذارى 
در اين زمينه عالوه بر پايه  گذارى اين صنعت 
ــور گامى در راستاى  پربازده در جنوب كش
ــعه پايدار و مبتنى بر محيط زيست در  توس
ــواحل خليج فارس و  ايجاد فرصت هاى  س

شغلى بيشتر، است. 
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جايگزينى نقشه هاى دريايى ايران
 با نقشه هاى انگليسى

مسعود شفيعى، رئيس سازمان نقشه بردارى كشور 
ــروع عمليات هيدروگرافى  ــم ش با حضور در مراس
ــن فعاليت  ــرگيرى اي ــماً از س در بندرعباس رس
ــازمان  ــتى ايران آبنگار س ــط كش بنيادى را توس
نقشه بردارى كشور اعالم كرد. كشتى ايران آبنگار 
ــت كه  ــناور تحقيقاتى به طول 34 متر اس يك ش
ــزات هيدروگرافى، ــتگاه ها و تجهي ــواع دس ــه ان ب
ــنجى و ساير دستگاه هاى پيشرفته مورد   عمق س
نياز براى تهيه نقشه ها و چارت هاى دريايى مجهز 

است. 
هيدروگرافى (آبنگارى) يكى از علوم كاربردى است 
ــف ويژگى هاى دريا و  ــه به اندازه گيرى و توصي ك
ــاحلى مى پردازد و طبق قانون، سازمان  مناطق س
ــام اين فعاليت  ــور، متولى انج ــه بردارى كش نقش
بنيادين در جمهورى اسالمى ايران است و تاكنون 
ــول اقدامات اين  ــارت دريايى كه محص صدها چ
ــت، تهيه و در اختيار بخشهاى فعال  ــازمان اس س
ــوردى و ديگر ذينفعان قرار گرفته  در عرصه دريان
است كه از اين تعداد تاكنون 41 چارت الكترونيك 

ناوبرى بصورت بين المللى منتشر شده است. 
ــن المللى  ــازمان بي ــون طبق الزامات س ــم اكن ه
دريانوردى، عبور از آبراههاى بين المللى و درياها 
ــناورها منوط به استفاده  براى همه كشتى ها و ش
ــه هاى دريانوردى آن منطقه است كه اين  از نقش
چارتها در ايران توسط سازمان نقشه بردارى كشور 
تهيه مى شود و در اختيار IHO سازمان بين المللى 
هيدروگرافى قرار مى گيرد تا پس از تأييد در اختيار 
شناورهاى كشورهايى كه از خليج فارس و درياى 

عمان عبور مى كنند، قرار گيرد.
ــت كه اين چارت ها، توسط شناورهاى   گفتنى اس
ــار  ــوند و تا پيش از انتش ــورى خريدارى مى ش عب
ــه بردارى كشور در سطح  ــازمان نقش چارتهاى س
بين المللى، چارت هاى قديمى اى كه توسط كشور 
ــتان قبل از سال 1357، از اين منطقه تهيه  انگلس
ــده بود، مورد استفاده كشورها بود و هم اكنون  ش

استفاده از آنها از دستوركار خارج مى شود.
الزم به ذكر است كه انجام عمليات هيدروگرافى از 
سال 1391 تاكنون به داليل فنى و محدوديتهاى 
ــكالت  ــده بود كه با رفع مش ــارى متوقف ش اعتب

موجود، مجدداً اين عمليات از سرگرفته شد.

استفاده سازمان نقشه بردارى كشور از 
فناورى هاى دريايى

نماينده سازمان نقشه بردارى كشور 
با اشـاره به اسـتفاده سـازمان نقشه 
بردارى كشـور از فناورى هاى دريايى 
در جهت رفـع نيازمندى ها، گفت: از 
هرگونـه همكارى علمـى و عملى در 
اجرايى سازى نقشه راه فناورى هايى 

دريايى كشور استقبال مى كنيم.
ــتفاده از  ــتيابى به استقالل در اس دس
فناورى هاى مورد نياز در كشور و قطع 
ــت فناورى هاى دريايى از  نياز به درياف
ديگر كشورها خصوصاً دربخش خدمات 
و قطعات، مستلزم استفاده از توانايى و 

امكانات موجود كشور در است.
ــه بردارى كشور  نماينده سازمان نقش
ــاره به اهميت توسعه فناورى هاى  با اش
ــات  ــت: در جلس ــى، اظهار داش درياي
ــه راه فناورى هاى دريايى  ــن نقش تدوي
ايران، عمده فناورى هاى دريايى مرتبط 
ــازمان فناورى هاى  ــت آن س ــا فعالي ب
ــتقل  موقعيت يابى و وضعيت يابى مس
ــا GPS، فناورى هاى  ــتقل ب و غيرمس

ــونار و همچنين نياز به  عمق يابى و س
دريافت خدمات آزمايشگاهى و خصوصاً 

كاليبراسيون دستگاهى است. 
ــه داد: فناورى هاى  پيمان زارعيان ادام
ذكر شده، مورد نياز مديريت آبنگارى و 
امور جزر و مدى سازمان نقشه بردارى 

كشور است.
ــتفاده سازمان  ــاره به اس زارعيان با اش
ــور از فناورى هاى  ــردارى كش ــه ب نقش
ــع نيازمندى ها،  ــى در جهت رف درياي
گفت: از هرگونه همكارى علمى و عملى 
در اجرايى سازى نقشه راه فناورى هايى 

دريايى كشور استقبال مى كنيم.
ــع نياز به  ــت، به منظور قط گفتنى اس
ــى،  ــوزه درياي ــاورى در ح ــت فن درياف
همچنين استفاده بيشتر از توان داخلى، 
ستاد توسعه فناورى و صنايع دانش بنيان 
دريايى معاونت علمى، جلسات مختلفى 
را در جهت تدوين نقشه راه فناورى هاى 
دريايى ايران برگزار نموده كه در اين راستا 
فعاليت هاى خوبى به انجام رسيده است. 
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توليد محصول از جلبك دريايى 
محققان بوشهرى در پژوهشكده خليج 
فارس، با جلبك دريايى چندين محصول 
توليـد كـرده اند كه در صنايـع غذايى، 

دارويى و آبزى پرورى كاربرد دارند. 
ــارس با بيان  ــكده خليج ف رييس پژوهش
اينكه از 6 ماه پيش هسته اى  تحت عنوان 
هسته جلبك در پژوهشكده راه اندازى شد 
كه از جلبك دريايى فرآورده هايى را توليد 
ــت: پوشش هاى زيستى  كند، اظهار داش
براى مواد غذايى، كود مايع، دارويى براى 
ــى خوراكى براى  ــون و داروي ــرطان خ س
ــاى آبزيان از محصوالت  مبارزه با بيماريه
ــتند كه از جلبك دريايى به  توليدى هس
ــى افزود:  ــت آمده اند. محمود نفيس دس
يكى از برنامه هاى مهم پژوهشكده عالوه 
بر كاربردى كردن دانش، تجارى كردن آن 

و ايجاد كارآفرينى و اشتغال است. 

جنگ چين با آلودگى دريايى
ــن در تماس  ــتيك هاى توليدى چي پالس
ــود و باعث مى  ــه مى ش ــا آب دريا تجزي ب
ــود. ــته ش ــى دريايى كاس ــردد از آلودگ گ

مبارزه با آلودگى اقيانوس ها يكى از بزرگترين 
ــوب مى شود و ورود  چالش هاى بشر محس
روزانه هزاران قطعه اقالم پالستيكى به آبهاى 
ــود تا آلودگى  مناطق مختلف، باعث مى ش
دريايى، بسيارى از كشورها و بخصوص مناطق 
ــگرى را تهديد كند. محققان چينى  گردش
پيشتر كار توليد اين پالستيك ها را با آميختن 
آنها با برخى از مواد شيميايى آغاز كرده اند 
موادى كه باعث مى شود پالستيك در دريا 
ــود و اجازه ندهد آلودگى دريايى  تجزيه ش
وسعت پيدا كرده و حيات آبزيان را به خطر 
بياندازد. پالستيك هاى توليدى حاوى مولكول 
هايى است كه در داخل آب واكنش شيميايى 
از خود نشان مى دهد مسئوالن اين طرح در 
چين مى گويند اين مواد مى تواند ظرف 10 
روز تجزيه شود. تحقيقات دانشگاه جورجيا در 
آمريكا نشان مى دهد همه ساله نزديك به 10 
ميليون تن ضايعات پالستيكى توسط انسان 
به درياها ريخته مى شود كه يك خطر بزرگ 

زيست محيطى محسوب مى شود.

دانش بنيان تشريح جامع روش هاى «به آب اندازى شناورها»
-ship – launch كتاب "به آب اندازى شناورها

ing" به تاليف مهندس اسماعيل مسعودى و 
دكتر محسن خسروى بابادى كه به تشريح 
جامع روشهاى به آب اندازى و از آب گيرى 
كشتي پرداخته است توسط انتشارات اسرار 
ــد. در بخش معرفى كتاب،  دانش منتشر ش
 "ship – launching به آب اندازى شناورها"
ــماعيل مسعودى، دكتر  تاليف مهندس اس
محسن خسروى بابادى كه توسط انتشارات 
اسرار دانش در 572 صفحه، 9 فصل و 500 
نسخه تابستان 96 به چاپ رسيده است را به 

شما معرفى مى نماييم. 
در معرفى اين كتاب آمده است: 

ــتي سازى  بخش مهمي از هر كارخانه كش
ــه آب اندازى و يا از آب گيرى  را حوضچه ب
ــكيل ميدهد. اين تجهيزات  ــتي ها تش كش
حسب نوع كاربرى به منظور ساخت، تعمير، 
ــتي ها مورد  ــه آب اندازى و از آبگيرى كش ب
استفاده قرار ميگيرند. ازجمله حوضچه هاى 
ــوان به  ــور ميت ــود در كش ــتاندارد موج اس
ــينكروليفت  ــك ايزوايكو و س حوضچه خش
ــي در بندرعباس،  ــهيد درويش ــع ش صناي
ــره هاى به آب اندازى شركت صدرا در  سرس
بوشهر و حوضچه هاى سنتي شركت اروندان 
در خرمشهر اشاره كرد. عليرغم اهميت بسيار 
زياد توسعه زيرساخت در اين بخش، با توجه 
به هزينه هاى باالى ساخت و تعمير، و يا عدم 
تحقيق و توسعه كافى، تاكنون توجه زيادى 
ــت. صرف نظر از روش هاى  به آن نشده اس
ــاى  ــردارى از حوضچه ه ــره ب ــت به نادرس
ساخته شده، كه موجب استهالك و آسيب 
ديدگي حوضچه ها و كشتي هاى قرارگرفته 
ــازه ها از  ــاخت اين س ــا مى گردد، س در آنه
استانداردهاى بين المللى و شناخته شده اى 

پيروى مى كند.
ــور خالصه  ــه بخواهيم به ط ــي ك در صورت
ــدازى و از آب گيرى  ــت علم به آب ان وضعي
كشتي در ايران را توصيف كنيم به جز موارد 
ــخصي به  محدود، به تكيه بر تجربه هاى ش
جاى بهره گيرى از علم روز دنيا بر ميخوريم. 
بسيارى از اين تجربه هاى شخصي نيز بر پايه 
ــات روز مره رقم خورده در دوران كارى  اتفاق
يك شخص مستند سازى شده و پايه علمي 
ندارند. لذا وجود خأل بزرگ در اين زمينه در 

كشور ما به راحتي قابل درك است. مشكالت 
و حوادث پيش آمده در حوضچه هاى كشور 
ــوند،  ــر مى ش نيز كه هر از چندگاهى منتش
ــا توجه به  ــت. لذا ب ــاهدى بر اين مدعاس ش
احساس نياز به وجود آمده، نويسندگان اين 
مجموعه حسب موقعيت شغلى و با توجه به 
منابع معتبر علمى دنيا در اين زمينه اقدام به 

تاليف كتاب پيش رو نموده اند. 
به طوركلي اين كتاب مشتمل بر 9 فصل به 

صورت زير مي باشد:
1. كليات، شامل خالصه مطالب ارائه شده به 
منظور آشنايي اوليه با محتواى ساير فصل ها

2. به آب اندازى به روش سرسره
3. به آب اندازى به روش حوضچه خشك
4. به آب اندازى به روش حوضچه شناور
5. به آب اندازى به روش كيسه هاى هوا

6. به آب اندازى به روش باالبر ثابت دريايي 
(سينكروليفت)

7. به آب اندازى به روش جرثقيلها و دكلهاى 
دريايي

8. به آب اندازى به روش سنتي
9. به آب اندازى سكوهاى فراساحلي

ــعي شده است، كليه فصول  در اين كتاب س
در يك قالب استاندارد شامل معرفي، اصول 
و مباني، انواع موجود از آن روش و اجزاى به 
كاررفته در آنها، محاسبات الزم جهت به آب 
اندازى، استاندارد معتبر بين المللي در زمينه 
ــردارى روش مورد  ــاخت، تعمير، و بهره ب س
نظر، مزايا و معايب و نكات ايمني ارائه گردند. 
ــول از منابع مختلف  ــم كليه فص در مفاهي
استفاده شده و به آنها ارجاع داده شده است. 
بخش هايي نيز توسط نويسندگان به منظور 
ــاير مطالب به كتاب اضافه شده  ــير س تفس
ــجويان  اند. مخاطبان اصلي اين كتاب، دانش
كارشناسي رشته مهندسي دريايي، طراحان 
و مالكان كشتي، كاپيتان حوضچه هاى به آب 
ــان  ــتي ها، بازرس اندازى و از آب گيرى كش
ــادر و  ــازمان بن ــدى و س ــات رده بن مؤسس
دريانوردى مي باشند. اين كتاب با همكارى 
و مساعدت ارگان هاى دريايى شامل معاونت 
ــت جمهورى، سازمان  علمى و فناورى رياس
صنايع دريايى، ستاد توسعه فناورى و صنايع 
ــه رده بندى  ــان دريايى و موسس دانش بني

ايرانيان به چاپ رسيده است.
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راهيابى طرح هاى برگزيده چالش فناورى ساخت 
مواد جاذب آلودگى هاى نفتى به مرحله نهايى

در رويـداد چالش فناورى "سـاخت مواد 
جديـد جـاذب آلودگى هـاى نفتـى" كه 
توسـط دانشـگاه هرمزگان و بـا حمايت 
ستاد توسعه فناورى و صنايع دانش بنيان 
دريايـى معاونت علمى و فناورى رياسـت 
جمهـورى در تاريخ 13 اسـفندماه سـال 
جـارى برگزار شـد، 3 طـرح برگزيده به 

مرحله نهايى راه يافتند.
ــن رويداد به  ــاورى گفت: اي ــر چالش فن دبي
دنبال روش هايى نوين و علمى براى ساخت 
ابرجاذب ها و مواد جديد جاذب آلودگى نفتى 
مى باشد. مرتضى يوسف زادى افزود: به طور 
كلى 20 طرح كه 7 طرح توسط هيئت علمى 
دانشگاه ها، 12 طرح دانشجويى و يك طرح به 

صورت شخصى پذيرفته شد.
عضو هيئت علمى دانشگاه هرمزگان تصريح 
ــرح داراى ثبت اختراع و 10 طرح  كرد: 4 ط
داراى نمونه اوليه مى باشد. شركت كنندگان 
ــته هاى مهندسى  اين چالش فناورى از رش
مكانيك، مهندسى معمارى، مهندسى شيالت، 

ــت  بيوتكنولوژى، فيزيك حالت جامد، زيس
شناسى دريا، شيمى تجزيه و آلودگى محيط 
زيست بوده اند. وى افزود: مرحله مقدماتى اين 
چالش فناورى 13 اسفندماه برگزار گرديد و 3 

طرح برگزيده به مرحله نهايى راه ييافتند.
ــاره به عناوين طرح هاى  ــف زادى با اش يوس
ــامل توپ هاى  برگزيده گفت: اين 3 طرح ش
بتنى فوق سبك جاذب مواد نفتى توسط على 
اميرزاده از دانشگاه تهران، تهيه ابرجاذب نفت 
بر پايه الياف پليمرى الكتروريسى شده توسط 
حميد نجارزادگان از دانشگاه تهران و ساخت 
ــتگاه جاذب مواد نفتى بر پايه فيلترهاى  دس
فلزى با خاصيت ابرآبگريزى و روغن دوستى 
ــگاه صنعتى  ــط مهدى خدايى از دانش توس

خواجه نصيرالدين طوسى مى باشد.
ــواد جديد  ــاخت م دبير چالش فناورى "س
جاذب آلودگى هاى نفتى" اضافه كرد: مرحله 
ــال آتى و  ــى اين چالش در خردادماه س نهاي
با رقابت نمونه هاى ساخته شده اين طرح ها 

برگزار خواهد شد.

تشكيل كارگروه زيست  فناورى دريا
دبير سـتاد توسـعه زيسـت فنـاورى 
معاونـت علمـى از تشـكيل كارگـروه 
زيسـت فناورى دريا در سـتاد توسـعه 

زيست فناورى معاونت علمى خبر داد. 
دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى 
و فناورى رياست جمهورى در خصوص اقدامات 
مثبت ستاد در چند ماه اخير، گفت: يكى از 
ــتاد، تشكيل كارگروه  مهم ترين اقدامات س
زيست فناورى دريا با محوريت آبزى پرورى و 
توليد جلبك و غيره است كه نقش بسزايى 
ــت. مصطفى  در رونق اقتصادى خواهد داش
ــت فناورى دريايى يكى از  قانعى افزود: زيس
حوزه هاى در حال رشد است كه با كمك آن، 
از موجوداتى مانند ماهى، جلبك و يا باكترى ها 
به طور مستقيم و غيرمستقيم استفاده مى شود. 
به گفته قانعى، دريا بستر بسيار مناسبى براى 
تحقيق و توسعه است؛ اما تاكنون همة پتانسيل 
آن شناخته نشده است. در حقيقت، بخش 
ــودات دريايى (به خصوص  ــى از موج اعظم
ميكرو ارگانيزم هاى اوليه) هنوز ناشناخته باقى 
مانده اند كه به تدريج در حال شناسايى هستند. 
حتى در مورد موجودات زنده شناخته شده نيز 
دانش كافى براى مديريت كارا و بهره بردارى 
ــدارد. وى همچنين  ــا وجود ن ــه از آنه بهين
ــت فناورى دريايى، زمينة  تصريح كرد: زيس
نسبتا جديدى است كه به كشف و استفاده 
از فرآورده ها و فرآيندهاى برگرفته از موجودات 
دريايى اختصاص دارد. اين موجودات دريايى 
منبع تركيبات منحصر به  فردى هستند كه 
پتانسيل هاى صنعتى در زمينه هايى همچون 
توليد «مواد دارويى»، «آرايشى»، «افزودنى هاى 
غذايى»، «كاوشگرهاى مولكولى»، «آنزيم ها»، 
«مواد شيميايى ويژه» و «مواد شيميايى مورد 
ــاورزى» را دارند. دبير ستاد  استفاده در كش
توسعه زيست فناورى معاونت علمى ادامه داد: 
مهمترين فوايد زيست فناورى دريايى شامل 
ــده»،  «توليد فرآورده هاى جديد و اصالح ش
ــد براى  ــاى جدي ــم آوردن تكنيك ه «فراه
رديابى، ارزيابى، ذخيره، حفاظت و مديريت 
اكوسيستم هاى دريايى» و «پرورش شيالت 
و آبزيان (Aquaculture) به صورت پايدار 

و مطمئن» مى شود.

دانش بنيان
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موفقيت عمليات نصب جدارى
 در عمق 1434 مترى چاه 20 فروزان

عمليـات راندن جـدارى 20 اينچ و نصب 
كفشـك در عمق 1434 مترى در حفارى 

چاه فروزان-20 با موفقيت انجام شد. 
ــاه 20 ميدان فروزان  مدير پروژه حفارى چ
ــاف، گفت: در اتفاقى كم  در مديريت اكتش
ــابقه، عمليات راندن جدارى "20 و نصب  س
ــك در عمق 1434 مترى در حفارى  كفش
ــاه فروزان-20 كه از لحاظ طول جدارى و  چ
شرايط پيچيده چاه به ويژه ايجاد كنارگذر در 
حفره  "26 مطابق ضرورت هاى عملياتى در 
ــط فعاليت  حوزه خليج فارس نادر بود، توس
تيمى كارشناسان مديريت اكتشاف در اين 
ــركت  ــازنده با ش پروژه و در كنار تعامل س
حفارى شمال (پيمانكار)، به سرانجام رسيد. 
رضا عليزاده با تأكيد بر رعايت اصول ايمنى 
ــطح HSE در عمليات و تالش  ــاى س و ارتق
خستگى ناپذير ناظرين عمليات حين راندن 
ــان از تبلور تخصص و تجربه  جدارى كه نش
ــان اداره حفارى مديريت اكتشاف  كارشناس
در انجام عمليات حفارى اكتشافى است را از 
عوامل موفقيت در انجام اين عمليات دانست. 
عليزاده بيان كرد: اين عمليات موفقيت آميز، 
ــتراك ميدان فروزان با كشور  با توجه به اش
عربستان سعودى، از نظر پيچيدگى عملياتى 
در مقايسه با عمليات مشابه، كم سابقه بوده 
است. آنچه اين عمليات را متمايز ساخت، حفر 
كنار گذار "26 بدون استفاده از سرويس هاى 
 BHA با طراحى MWD گران قيمتى چون
توسط واحد مهندسى اداره حفارى مديريت 
ــودار CDR پس  ــاف بود كه نتايج نم اكتش
ــان داد كه نه  ــه Side Track نش ــدام ب از اق

ــده،  تنهاحفره ى كنارگذر به خوبى ايجاد ش
بلكه ميزان انحراف در كمترين ميزان ممكن 
بود، به طورى كه جدارى "20 تا انتهاى چاه 
رانده شده و عمليات سيمان كارى با موفقيت 
به انجام رسيد. وى افزود: Geometery چاه 
ــاالى جدارى "20   ــس از كج كردن، وزن ب پ
در عمق نصب كفشك، حجم باالى دوغاب 
ــرايط  ــيمان براى عمليات و همچنين ش س
ــفند  خاص آب و هوايى خليج فارس در اس
ماه، عمليات راندن و سيمان كارى جدارى را 
با ريسك هاى متعددى روبرو مى ساخت كه 
به همين منظور، جلسه هايى پيش از عمليات 
ــكوى  در دفتر تهران و همچنين در محل س
ــط اعضاى تيم پروژه در اداره  ــحر-1 توس س
ــاف تشكيل شده و با  حفارى مديريت اكتش
نظارت دقيق و تهيه چك ليست هاى خاص 
چنين عملياتى توسط كارشناسان مديريت 
اكتشاف و با رعايت نكات و مالحظات مورد 
ــركت حفارى شمال، تصميم  نظر توسط ش

گيرى نهايى انجام شد.
ــروژه حفارى  ــان كرد: پ ــزاده خاطر نش علي
فروزان-20 به عنوان چاهى با فشار و دماى 
ــى از فنى ترين و  ــوم به HPHT يك باال موس
مهمترين پروژه هاى حفارى طرح اكتشافى 
ــا طراحى و نظارت  ــت كه ب خليج فارس اس
اداره حفارى مديريت اكتشاف در دست انجام 
است. در اين چاه براى نخستين بار در صنعت 
حفارى كشور اقدام به تهيه سند جامع مطالعه 
ريسك چاه شده است و اميدواريم با پيشرفت 
پروژه و رسيدن به اهداف اكتشافى، بر ميزان 

ذخاير هيدروكربورى كشور افزوده شود.

راهكار كميسيون اروپا
 براى كاهش زباله هاى دريايى

ــول  ــد ده محص ــا تولي ــيون اروپ كميس
پالستيكى را كه بخش گسترده زباله هاى 
ــواحل و دريا هاى اروپايى را  موجود در س

تشكيل مى دهند ممنوع مى كند.
كميسيون اروپا اميدوار است با ممنوعيت 
توليد اين محصوالت زباله هاى دريايى را 

كاهش دهد.
فرنس تيمرمنس معاون كميسيون اروپا 
مى گويد ما تمامى اقيانوس هاى خود را با 
پالستيك به خطر مى اندازيم. پالستيك 
در هوا، در اقيانوس ها، در غذا و در نهايت 

در بدن ما وجود دارد.

از جمله محصوالت پالستيكى كه ممنوع 
خواهد شد بطرى و انواع ظروف پالستيكى 
است. اين محصوالت هفتاد درصد زباله ها 

را در دريا و سواحل تشكيل مى دهند.
يركى كاتينن از معاونان كميسيون اروپا 
ــم روند بازيافت را  مى گويد ما مى خواهي
بهبود ببخشيم. با توجه به روى كار آمدن 
ــتم مؤثر، شركت ها از موادى با  يك سيس

كيفيت باال برخوردار خواهند شد.
ــخت گيرانه در  ــس از اجراى قوانين س پ
مورد به كارگيرى كيسه هاى پالستيكى 
ــه چهارم مردم اروپا مى  گويند  حدود س
ــه هاى پالستيكى خود را به  مصرف كيس

شدت كاهش داده اند.
 از ديدگاه صنايع توليد پالستيك وجود 
ــدن  ــى از اجرا نش زباله هاى دريايى ناش
قوانين است. از همين رو كميسيون اروپا 
ــن در اين زمينه  ــديد قواني به دنبال تش
ــال  ــتين بخش آن از س ــت كه نخس اس

2020 اجرايى خواهد شد.

محيط زيست

Marine Engineering
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چالشى بزرگ در مديريت و حراست از ميراث فرهنگى  دريايى ايران

(زيـرآب)  فرهنگـى  دريايـى  ميـراث 
چيست؟

ــيون حفاظت از ميراث  طبق تعريف «كنوانس
ــال 2001 در  ــر آب» كه در س ــى زي فرهنگ
ــيد،  ــكو در پاريس به تصويب رس ــر يونس مق
ــرآب) و تمامى  ــراث  فرهنگى  دريايى (زي مي
ــرى كه داراى ماهيت  ــانه هاى حضور بش نش
فرهنگى، تاريخى يا باستان شناختى و نهفته 
ــند را در بر مى گيرد. در  در اعماق آب ها باش
ــتى، شهر (به  طى قرون متمادى هزارن كش
ــى مناظر به كام  ــور يكپارچه) و حتى برخ ط
امواج فرو كشيده شده اند. چنين محوطه هايى 
ميراث گران  بهايى را تشكل مى دهند كه نياز 
ــت، در سال  به حفاظت دارند. الزم به ذكر اس
1387 كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى 
زيرآب و ضمائم آن به تصويب مجلس شوراى 

اسالمى رسيد و بنده از اين بابت شكرگزارم.

بـا  افـرادى  چـه  اول  درجـه  در 
ميراث فرهنگى دريايى سركار دارند؟

ــور اخالقـى يونـسكو بـراى  ــاس منـش بر اس
ــاى ميراث فرهنگى زير  غواصى در محوطه ه
آب تنها باستان شناسانى كه از طرف متوليان 
ــتند، مجاز به جا به جا  امر مورد تصديق هس
ــش در خصوص مواد فرهنگى  كردن يا پژوه
دريايى مى باشند؛ در درجه دوم افراد داوطلب 
با نظارت و راهنمايى باستان  شناسان  دريايى 
ــتند  و تأييديه از طرف متوليان امر مجاز هس
ــناختى دريايى  ــتان ش كه در پروژه هاى باس

شركت كنند.

و  چيسـت  باستان شناسـى دريايى 
كجـا  در  دريايـى  شناسـان  باسـتان 

آموزش مى بينند؟

-Maritime Archae) باستان  شناسى  دريايى
ology) در اساسى ترين شكل خود به مطالعه 
ــر و تعامالتش با  مواد فرهنگى مربوط به بش
درياها مى پردازد. اين رشته، مطالعاتى از قبيل 
كشتى ها و مغروقه  ها، زيرساخت هاى دريايى، 
ــردارى دريايى، هويت و مناظر دريايى  بهره  ب
ــراث ملموس و غير ملموس  ــواع ديگر مي و ان
ــر مى گيرد. از جمله  ــط با دريا را در ب و مرتب
رشته هاى منسوب به باستان  شناسى دريايى 
-nau/ ــتان شناسى  شناورها مى توان به «باس

ــناورها  tical archaeology» كه بر روى «ش
ــاى فنى و  ــى جنبه ه / watercraft» و تمام
اجتماعى آن چه بر روى خشكى، چه در زير 
ــد همچنين  ــا در موزه متمركز مى باش آب ي
-underwater ar/ ــى  زير آب «باستان  شناس

ــتانى در  ــه محوطه هاى باس chaeology» ك
ــان با  زيرآب را بدون در نظر گرفتن ارتباطش

كنشگر حوزه ميراث  فرهنگى  دريايى با بيان فعاليت هاى منسجم و برنامه  ريزى شده گروه باستان  شناسى  دريايى، گفت: به دنبال كشف روزافزون ذخاير فرهنگ 
 دريايى، امروزه مديريت و حراسـت از ميراث فرهنگى  دريايى تبديل به چالشـى نسـبت بزرگ شده است. به گزارش مارين نيوز، به واسطه وجود بيش از سه هزار 
كيلومتر خط ساحلى در شمال و جنوب كشور و افزون بر آن، وجود درياچه ها، رودخانه ها و جزاير كوچك و بزرگ با حجم گسترده اى از ميراث  فرهنگى  به  جاى مانده 
از بر هم كنش بشـر با بدنه هاى آبى در ابعاد مختلف روبرو هسـتيم. در اين ارتباط كنشـگر حوزه ميراث  فرهنگى  دريايى در گفتگو با خبرنگار اين رسانه، مديريت و 
حراست از ميراث فرهنگى  دريايى امروزه را به دنبال كشف روزافزون ذخاير فرهنگ  دريايى چالشى نسبت بزرگ دانست. ماحصل گفتگو با رامين  اديبى مدير مسئول 

نشريه باستان شناسى منظر دريايى را در ادامه مى خوانيد.
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ــامل  ــتى هاى مغروق ش دريا كه عالوه بر كش
هواپيماهاى مغروق، شهرهاى مدفون در زير 
آب، زيستگاه هاى به زيرآب رفته و ... را نيز در 
ــتان  شناسان  دريايى معموالً  بر مى گيرد. باس
ــگاهى، مؤسسات دولتى و غير  از مراكز دانش
دولتى يا مراكز وابسته به يونسكو آموزش هاى 

الزم در اين زمينه را مى بينند.

آيـا همـه باسـتان  شناسـان  دريايـى 
بايد غواص باشـند؟ چناچـه الزامى در 
يادگيـرى ايـن مهـارت نيسـت، لطفاً 

داليل آن را ذكر كنيد؟
خير، بنده ترجيحاً به نقل از جرج فلچر بأس 
(پدر باستان شناسى دريايى نوين) اين موضوع 
ــتان شناسى  را مطرح مى كنم؛ «حتى در باس
ــناورها [nautical archaeology] كه يكى  ش
ــى  دريايى  ــتان  شناس ــاخه هاى باس از زير ش
محسوب مى گردد تخصص هاى مختلفى وجود 
ــتان  شناسى بر  دارد. همانگونه كه هيئت باس
ــكى از اعضاى مختلفى مانند نشانه  روى خش
ــتانى، مورخ  ــناس، كارشناس خطوط باس ش
ــكيل  ــتى و ... تش ــناس زيس هنرى، انسان ش
ــى  ــتان  شناس مى گردد در پژوهش هاى باس
ــود دارند كه به  ــناورها هم متخصينى وج ش
تفسير فنى و عناصر يك كشتى و محموله و 
اموال شخصى موجود در آن مى پردازند. حتى 
باستان  شناسان دريايى غير غواص مى توانند 
نقش مهمى را در يك تيم دريايى ايفا نمايند. 
 J.] ــتفى براى نمونه زنده ياد جان ريچارد اس
Richard Steffy] يكى از مشهورترين باستان 
 شناسان  دريايى غير غواص است كه مبادرت 
ــتى هاى  ــازى كش ــازى يا المثنى س به بازس
ــتانى و كهن نمود. شايان ذكر است، وى  باس
ــى از دانشگاه ميلواكى  داراى مدرك مهندس
مى باشد كه امروزه به يكى از پيشگامان رشته 
باستان  شناسى  شناورها و بنيانگذار موسسه 
ــى دريانوردى اياالت متحده  ــتان  شناس باس
ــت؛ همچنين اثر  ــهور اس آمريكا [INA] مش
ــاخت شناورهاى چوبى  وى تحت عنوان [س
 Wooden /ــده ــير كشتى هاى غرق ش و تفس
Ship Building and the Interpreta-

ــن  ــى از نامورتري tion of Shipwrecks] يك
كتاب هاى است كه امروزه راهنمايى بسيارى 
ــير  ــى براى تفس ــان درياي ــتان  شناس از باس
ــتى هاى باستانى مى باشد. تجلى  ساختار كش
ــن متخصصين از  ــترك بي همكارى هاى مش

ــد در گزارش  ــاى مختلف را مى تواني حوزه ه
ــتان شناختى دريايى  پژوهش هاى موفق باس
ــچ يك از  ــد. همچنين در هي ــه نمايي مطالع
ــهور جهان جهت ورود به  ــگاه هاى مش دانش
رشته باستان شناسى  دريايى داشتن مدرك 

غواصى از شروط اوليه نيست.

كدام يك از سازمان ها در ايران متولى 
ميراث  فرهنگى  دريايى است؟

ــى مصوب  ــظ آثار مل ــون حف ــاس قان بر اس
آن  ــدى  بع ــاى  اصالحيه ه و   1309/8/12
ــظ آثار ملى  ــه اجرايى قانون حف ــام  نام و نظ
مصوب 1311 و با عنايت به جايگاه مطالعات 
ــى در شناخت ميراث فرهنگى  باستان  شناس
ــور در مقياس ملى  ــت ملى ايرانى كش و هوي
ــاده اول، كليه آثار صنعتى و  ــى، در  م و جهان
ــله  ــى كه تا اختتام دوره سلس ــه و اماكن ابني
ــده اعم از  ــه در مملكت ايران احداث ش زندي
ــا رعايت ماده 13 اين  منقول و غير منقول ب
ــوب  قانون مى توان جزء آثار ملى ايران محس
ــت و نظارت دولت  ــت و در تحت حفاظ داش
مى باشد؛ بنابراين سازمان متولى اين آثار در 
ايران؛ سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــگرى و پژوهشگاه ميراث فرهنگى و  و گردش
گردشگرى مى باشد كه كليه مجوزهاى الزم 

در اين زمينه را صادر مى كنند.

در خصوص ساختار مديريتى از ميراث 
فرهنگى دريايى بيشتر توضيح دهيد؟

پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى وابسته 
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  به س
ــگاه به منظور  ــگرى است؛ اين پژوهش گردش
ــى از نيازهاى پژوهشى  ــخگويى به بخش پاس
كشور در زمينه ميراث فرهنگى و گردشگرى 
ــت و داراى 5 پژوهشكده و  تأسيس شده اس
تعدادى گروه است؛ يكى از آن ها پژوهشكده 
باستان  شناسى است كه داراى چندين گروه 
ــى زير آب» از  ــت و گروه «باستان  شناس اس
ــازمانى است؛ در  آن جمله و داراى چارت س
واقع پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى 
ــب نظر اعضاى گروه مذكور مجوزهاى  با كس
ــاير  ــى، كاوش و س ــت انجام بررس الزم جه
ــتان  شناسى  امور مربوط به پژوهش هاى باس
ــى را صادر مى كند كه ذخاير ملموس و   درياي
ناملموس فرهنگ دريايى از مهمترين منابعى 
است كه گروه ياد شده در سطح كشور با آن 

سر كار دارند.

 در خصوص كارنامه اين گروه بيشـتر 
توضيح دهيد:

دكتر حسين توفيقيان به عنوان رئيس كنونى 
ــى  دريايى در كتاب خود  گروه باستان  شناس
تحت عنوان «باستان شناسى زيرآب در ايران 
ــتانى  ــيون حفاظت از آثار باس و متن كنوانس
در زيرآب در يونسكو» در خصوص تاريخچه 
ــى دريايى در ايران مى نويسد:  باستان شناس
ــى زير  ــتان شناس ــتين گام ها در باس «نخس
ــال 1372 با تشكيل گروه در  آب ايران در س
ــى سازمان ميراث  پژوهشكده باستان شناس
ــد، بدين منظور  ــور برداشته ش فرهنگى كش
اعضاء پيشنهادى براى اين گروه آموزش هاى 
الزم براى غواصى را در سه مرحله در استخر، 
ــاى آزاد در جزيره كيش گذارند  ــد و آب ه س
ــارت غواصى تفريحى  ــب مه و موفق به كس
ــا آموزش هاى  ــدند. هم  زمان ب ــتاره ش دو س
غواصى اعضاى گروه باستان  شناسى زير آب، 
ــازمان هاى  تجهيزات مورد نياز آن ها نيز از س
دولتى و غير دولتى خريدارى گرديد. قبل از 
آغاز فعاليت هاى ميدانى يكسرى از مطالعات 
اوليه شامل بررسى دقيق استعدادهاى سواحل 
ــتان  شناسى  دريايى  جنوبى كشور براى باس
ــتى  دوست انجام  ــط آقاى مصطفى راس توس
ــه اى در اين مورد تهيه گرديد.  گرفت و نقش
ــجم و برنامه  ــتين فعاليت هاى منس اما نخس
ــال 1379 (18  ــده اين گروه در س  ريزى ش

رًا فصل تازه ای  اخ
در مطالعات باستان 

 شناس  دریایی در 
ایران گشوده شد؛ 

پژوهکشده باستان 
 شناس پژوهشگاه 

راث فرهنگی و  م
گردشگری با همکاری 

ر منطقه ای یونسکو  دف
ران اقدام به  در 

برگزاری کارگاه آموز   
با تاکید بر کنوانسیون 
۲۰۰۱ یونسکو» نمود
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سال قبل) و با بررسى هاى زيرآبى در پيرامون 
كرانه هاى بندر سيراف در استان بوشهر شكل 
ــال بندر سيراف با هدف  گرفت. در همان س
يافتن نشانه هايى از بقاياى واژگون شده بندر 
باستانى تا عمق 30 مترى در زير آب بررسى 
ــفال ها با  ــاق كم پراكندگى س ــد و در اعم ش
خميره قرمز رنگ در همه جا ديده مى شد».

ــتى  ــال 1380 بدنه و محموله يك كش در س
باستانى در آب هاى آميرآباد الهيجان بازيابى 
شد و هم اكنون بخشى از محموله آن در موزه 
مردم شناسى رشت قرار دارد اما از سرنوشت 
ــترس  ــتى خبرى در دس بدنه چوبى اين كش
ــت. پيرو آن در پائيز سال 1382 بقاياي  نيس
يك فروند كشتي چوبي از زير تل عظيمي از 
ماسه واقع در ساحل درياي كاسپى و درشمال 
روستاي زاغمرز در دشتي معتدل كه در 17 
ــتان نكا قراردارد،  ــمال شهرس كيلومتري ش
ــال 1383 كار مطالعات  ــد و در س پديدار ش
ــتى انجام گرفت اما  باستان شناسي اين كش
به دليل تغيير شرايط جوى در درياى كاسپى 

بدنه اين كشتى نيز كامًال از بين رفت.
ــزارش  ــرو گ ــتان 1381 و 1383 پي در زمس
ــازمان ميراث  ــه س ــران محلى ب ــى  گي ماه
فرهنگى استان بوشهر مبنى بر كشف قطعات 
ــتان  شناسى  ــتر دريا، گروه باس سفال از بس
ــكده باستان  شناسى با هدف  زير آب پژوهش
مطالعه و شناسايى اين بقاياى فرهنگى، طى 
دو فصل كارى و با مشاركت غواصان حرفه اى 
از بخش خصوصى، اقدام به غواصى علمى در 
ــتجو  خليج فارس نمود؛ در اين عمليات جس
ــا ابعاد يك كيلومتر  در زير آب، محوطه اى ب
مربع در بستر دريا و بوسيله پيمايش غواصان 
مورد بررسى و شناسايى باستان  شناسى قرار 
ــكل، خمره هاى  گرفت. خمره هاى اژدرى ش
كوچك و بزرگ ذخيره آب، جنگ افزارهايى 
مانند: كاله خود، زره و آرنج  بند و پراكندگى 
قطعات سفال در بستر دريا شناسايى گرديد؛ 
ــداد اندكى  ــان يافته هاى فرهنگى، تع در مي
ــترى  ــكل و تعداد بيش ــاى اژدرى ش خمره ه
قطعات شكسته اين سفال به همراه يك لنگر 
ــنگى ابتدايى در بستر دريا شناسايى، ثبت  س

و ضبط گرديد.
در سال 1385 نيز محموله اى از يك كشتى 
باستانى در پيرامون كرانه هاى سيراف كشف 
شد كه حاوى تعدادى زيادى آمفوراى اژدرى 
شكل بود (خبرهاى رسمى 40 عدد در عمق 

ــائى رئيس  70 مترى). در آن زمان آقاى مش
ــتى و  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس س
ــروژه بازيابى  ــراً پ ــگرى بوده اما ظاه گردش
ــاى به جهت فقدان بودجه و فناورى  آمفوراه
ــده ذوالفقار  ــود؛ به عقي ــف مى ش الزم متوق
ــى دريا كاو  ــركت درياي ــرب زاده مدير ش ع
ــاس فقدان  عدم بازيابى اين آمفوراها را بر اس
ــى، صنايع  ــازمان ميراث فرهنگ همكارى س
ــفانه  ــگرى مى داند و متاس ــتى و گردش دس
امروزه هيچگونه اطالعى از وجود اين آمفورها 

در دسترس نيست.
 در سال 1391 نيز يك هيات مشترك ايرانى- 
آمريكايى به طور مشترك بررسى هاى باستان  
شناختى دريايى در كرانه هاى سيراف به عمل 
آوردند كه حسين توفيقيان سرپرست ايرانى 
ــرنا خاكزاد سرپرست هيات  هيات و خانم س
باستان  شناسان آمريكايى بود كه مقاله اى از 

آن به انگليسى نيز منتشتر شده».
ــتى غرق  ــال 1392 بقايايى از يك كش در س
ــرق شهر  ــده در فاصله پنج كيلومترى ش ش
تالش در روستاى قروق در كنار دلتاى شمالى 
ــهر  ــه كرگانرود كه پس از عبور از ش رودخان
ــپى مى ريزد  ــتپر) به دريايى كاس تالش (هش
ــال پرونده ثبتى اين  ــف شد در همان س كش
ــازمان متولى  ــاده گرديده و به س ــتى آم كش
ــت 5 سال  ــد اما پس از گذش تحويل داده ش
هنوز اقدام قابل توجهى در راستانى حراست 
ــه و بقاياى اين  ــتى صورت نگرفت از اين كش
كشتى بر اثر عوامل طبيعى و انسانى همچنان 

در حال از بين رفتن است.
ــفال در  ــف قطعات س ــال 1393 كش در س
آب هاى بوشهر واقع در سواحل اين شهرستان 
توسط بخش تحقيقاتى دانشگاه علوم پزشكى 
بوشهر و نيز به تور افتادن اين قطعات در تور 
ــكده  ــد تا پژوهش ماهيگيران محلى باعث ش
ــى اقدام به انجام بررسى هاى  ــتان شناس باس
ــى زير آب در آن منطقه  اوليه باستان  شناس
ــتان   ــاس كاوش هاى باس ــد؛ بر همين اس كن
ــرداد ماه 1395 در  ــى زيرآب از اول م شناس
آب هاى ساحلى شهرستان بوشهر آغاز شد كه 
ــگاه  به مدت يك  ماه به طول انجاميد و دانش
ــكده باستان  ــكى بوشهر با پژوهش علوم پزش
ــى به منظور انجام كاوش هاى باستان  شناس
ــهر همكارى  ــى زيرآب در آبهاى بوش شناس
ــاس خبرهاى منتشر  به عمل آورد كه بر اس
شده توسط مسئولين ذيربط پرونده ثبتى اين 
محوطه در حال آماده سازى است اما مشخص 

نيست در چه مرحله اى قرار دارد.
در آبان ماه سال 1394 بقايايى از يك شناور 
چوبى در روستاى هللا رود در شهرستان رودسر 
ــف گرديد اما هنوز اقدام قابل توجهى در  كش
راستانى حراست از اين كشتى صورت نگرفته 
ــتى بر اثر عوامل طبيعى و  و بقاياى اين كش

انسانى همچنان در حال تخريب است.
ــتان  ــا اخيراً فصل تازه اى در مطالعات باس ام
ــد؛  ــوده ش ــران گش ــى در اي ــى  درياي  شناس
پژوهكشده باستان  شناسى پژوهشگاه ميراث 
ــكارى دفتر  ــا هم ــگرى ب ــى و گردش فرهنگ
منطقه اى يونسكو در تهران اقدام به برگزارى 
كارگاه آموزشى تحت عنوان «كارگاه آموزشي 
باستان  شناسى  دريايى با تاكيد بر كنوانسيون 
2001 يونسكو» نمود. در اين كارگاه آموزشى 
ــى دريايى از  ــاتيد تراز اول باستان شناس اس
ــور انگلستان، اياالت متحده آمريكا و  سه كش
ــتند. مطالبى را پيرامون  دانمارك حضور داش
ــراث  ــتى مي ــون: «چيس ــى همچ موضوعات
ــى دريايى،  ــى و باستان شناس فرهنگى درياي
ــى در پيرامون ايران،  ــراث فرهنگى درياي مي
روش هاى بررسى و نظارت، حراست، حراست 
ــى، گزارش   ــراث فرهنگى درياي برجاى از مي
ــر آب،  ــار، كاوش در زي ــى معي ــى، ارزياب ده
ــروژه، ارزيابى  ــى كار ميدانى، طراحى پ ارزياب
ــر و برنامه مديريتى» را به صورت نظرى  خط
ــد؛ افزون بر آن،  ــه دانش پژوهان ارائه كردن ب
ــى  در اين وهله پژوهش هايى پيرامون بررس

بقایای بنادر قدیمی به 
عنوان بخ از چشم 
انداز  یا َمنظر موضوع 

حیاتی به حساب 
می آیند، عالوه بر آن، 
شته های  با خوانش 

قدیمی بازمانده، شاید 
ر  بتوان به چگونگی تغی

ا بر اساس فرآیند  آ
ر تراز سطح آب ها  تغی

ن  و دیگر مسائل زم
شناخ در طول تاریخ 

ن پی برد
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باستان  شناسى در َمنظر دريايى استان گيالن 
ــر  ــورت گرفت كه هنوز گزارش آن منتش ص
نگرديده؛ اميدواريم كه پيشرفت هاى داخلى و 

بين  المللى همچنان ادامه داشته باشد.

ماجراى لنگرهاى سنگى چيست؟
ــؤال از اشخاص  ــخ به اين س ترجيحاً در پاس
ــتن  نام نمى برم، اخيراً دو نفر مبادرت به نوش
ــمين همايش بين  المللى  مقاله اى براى شش
 (Ikuwa /2016) براى باستان  شناسى زيرآب
در استراليا نموده اند تحت عنوان «يك گزارش 
از لنگرهاى سنگى در كرانه هاى شمالى خليج 
 An account of stone anchors in /ــارس ف
 the northern shoreline of the Persian
ــواهد و قرائن حاكى  gulf» از منظر بنده، ش
از آن است كه اين مقاله حاصل پژوهش هاى 
ــازمان ميراث فرهنگى،  ــت كه س ميدانى اس
صنايع دستى و گردشگرى هيچگونه اطالعى 
از آن در دست ندارند. بالفاصله پس از مطلع 
شدن از انتشار چنين مقاله اى در يك همايش 
ــت جلوگيرى از  ــى نامه اى به جه ــن  الملل بي
ــار اين مقاله در مجموعه مقاالت توسط  انتش
ــان ذيربط براى مسئولين همايش  كارشناس
ــوده و اصل  ــه ظاهراً مؤثر ب ــال گرديد ك ارس
ــط هيچ مرجعى منتشر  مقاله نيز هنوز توس
ــى و فارسى عنوان  ــده؛ اما اگر به انگليس نش
ــتجو كنيد قطعاً  فوق الذكر را در گوگل جس
ــرى از اين آن خواهيد يافت  اطالعات مختص
ــن هنوز جاى نگهدارى اين لنگرهاى  همچني
ــنگى در حاله  اى از ابهام قرار دارد. پس از  س
افشاى انتشار اين مقاله توسط بنده در دنياى 
ــندگان مقاله براى بنده  مجازى يكى از نويس
ــتاد كه در آن ذكر شده  اس.ام.اس هايى فرس
بود كه ما تصاويرى از شما داريم كه به عنوان 
باستان  شناس دريايى از مهارت غواصى چيزى 
ــر به اين كار ادامه بدهى آن ها  نمى دانى و اگ
را منتشر خواهيم نمود؛ گزارش اس.ام.اس  ها 
ــه رزومه هر  ــت. اگرچ فوق الذكر موجود اس
شخص بيان كننده قابليت ها و صالحيت هاى 
ــتن مهارت  ــت، اما به عقيده بنده ندانس اوس
ــتثمار ميراث  ــت اما اس ــرم نيس ــى ج غواص

فرهنگى دريايى جرم است.
در خصـوص جايـگاه بنـدر، بنـدرگاه 
و لنگـرگاه در پژوهش هـاى باسـتان 

شناختى دريايى بيشتر توضيح دهيد
ــده پيش تر هم در خصوص  در هر صورت بن

ارزش باستان  شناختى بنادر بيان كردم يك 
بندر يا بندرگاه يا لنگرگاه اساساً به محلى امن 
ــتى اطاق  براى لنگر انداختن يك قايق يا كش
مى گردد. نقاطى حياتى براى برقرارى ارتباط 
ــاى مختلف كه بين  و تبادل ميان فرهنگ ه
دريا و زمين قرار گرفته اند؛ امروزه بنادر در هر 
شكل و اندازه به داليل مختلف توسط باستان 
ــگران مورد مطالعه  ــان و ديگر پژوهش شناس
ــگران عالقه  ــرار مى گيرند. برخى از پژوهش ق
ــاى به جاى مانده از  ــد تا با خوانش بقاي مندن
ــتانى، روايت تجارت و مبادالت در  بنادر باس
دنياى باستان را به ما بازگو كنند - دقيقاً در 
نقطه اى كه خشكى به آب مى پيوندد-. برخى 
ديگر نيز اين بنادر را به مثابه پيوندى از يك 
ــبكه بزرگ تر مى دانند كه نقش به  سزايى  ش
ــرزمين هاى پشت ساحل،  ــواحل، س ميان س
مردم محلى و جوامع دور دست ايفا مى كرده 
ــى به عنوان  ــد. بقاياى بنادر قديم و مى كنن
بخشى از چشم انداز يا َمنظر موضوع حياتى 
ــاب مى آيند كه مى توان از روى آن ها  به حس
ــكل بنادر گذشته را ترسيم نمود، عالوه بر  ش
ــته هاى قديمى بازمانده،  آن، با خوانش نهش
ــر آنها (بنادر)  ــايد بتوان به چگونگى تغيي ش
ــطح آب ها و  ــاس فرآيند تغيير تراز س بر اس
ــناختى در طول تاريخ  ديگر مسائل زمين ش
ــرد. همواره بنادر نقش هاى متفاوتى  نيز پى ب
ــا كنون ايفا كرده اند  در از دوران هاى قديم ت
كه از آن جمله مى توان به مراكز تجارى بين 
المللى بزرگ، بندر ماهيگيرى و پايگاه نيروى 
ــاره نمود. بنادر باستانى از ارزش ها  دريايى اش
و معيارهاى زيادى برخوردار هستند كه از آن 
ــوان به ارزش ها نمادين، تاريخى و  ميان مى ت
تنوع قوميتى اشاره نمود. بعضى بنادر نيز نقش 
ــته اند و از آن طريق محصوالت  صادراتى داش
ــان صادر  ــر مناطق جه ــه ديگ ــه اى ب منطق
ــوان به بقاياى  ــده كه از آن جمله مى ت مى ش
ــور مصر اشاره نمود.  ــكندريه در كش بندر اس
ــطه  عالوه بر تجارت كاال، فرهنگ نيز به واس
ــادر و بندرگاه ها به  ــا صادر مى گرديده. بن آنه
ــوان نقاط اتصال تنها به جهت مبادله كاال  عن
ساخته نشده اند بلكه عرضة عقايد و ايده ها نيز 
ــورت مى گرفته و مى گيرد.  از اين مكان ها ص
ــيده اند كه از  ــگران به اين نتيجه رس پژوهش
طريق بررسى هاى انجام شده بر روى بقاياى 
بنادر باستانى مى توان به فناورى هاى نوآورد 
ــرفته ترين فناورى ها  يا به عبارت ديگر، پيش

ــرد. عالوه  ــان مختلف پى ب ــاى زم در برهه ه
ــمارى از بقاياى بنادر باستانى به  بر اينكه، ش
عنوان نمادهاى تاريخى ياد مى كنند، برخى از 
آن ها در ميان عجايب هفتگانه جهان باستان 
ــرار مى گيرند براى نمونه مى توان به فانوس  ق
ــتانى اسكندريه مصر، اشاره  دريايى بندر باس
نمود. با مطالعه بنادر مى توان به ديدگاه غنى 
و متنوعى در خصوص گذشته درياى بشرى، 
ــناورهاى تجارى و فناورى  نظام مبادالت، ش
پى برد. در واقع، بقاياى بنادر قديمى به مثابه 
روزنه اى پيش روى باستان شناسان است كه 
ــى دقيق تر از گذشته دريايى  منجر به خوانش

ما مى گردد.
البته جهت جلوگيرى از تخريب بنادر باستانى 
ــبكه اى از متخصصين بومى و غير  مى توان ش
ــى را ايجاد نمود تا با هم  افزايى يكديگر و  بوم
ــازمان هاى متولى از تخريب بنادر  پشتبانى س
ــل آورد؛ البته در  ــرى به عم ــتانى جلوگي باس
حال حاضر نيز بنده بر روى نظريه شبكه اى از 
متخصصان بومى و غير بومى كه با نظريه منظر 
فرهنگ دريايى تركيب مى شود متمركز هستم 

اميدوارم مورد قبول مسئولين امر واقع گردد.

چـرا كارگاه ديجيتالـى كـردن ميراث 
فرهنگـى دريايـى در گيـالن برگـزار 

نشد؟
ــتيد امروزه  ــتحضر هس ــه مس ــه ك همانگون
ــى يكى از  ــودن ميراث  فرهنگ ديجيتالى نم
ــطح جهان به جهت  موثرترين روش ها در س
ــود زيرا روشى  حفاظت و ثبت معرفى مى ش
است كه از آن طريق مى توان در بودجه و زمان 
صرفه  جويى به عمل  آورد، بر همين اساس قرار 
شد تا سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان گيالن، دانشگاه گيالن با 
ــريه الكترونيك باستان  شناسى  همكارى نش
ــان  منظر دريايى يكى از خبره ترين كارشناس
ــش روز به  خارجى را دعوت نموده و طى ش
ــود  عالقه  مندان اين مهارت آموزش داده ش
كه جزئيات آن در تارنماى نشريه الكترونيك 
ــى منظر دريايى قابل مشاهده  باستان  شناس
است؛ اما بر اساس ارزيابى هاى صورت گرفته 
توسط مديريت محترم گروه باستان شناسى 
ــاختار  ــگاه ميراث فرهنگى س زير آب پژوهش
ــى غير قانونى تلقى گرديد  اين كارگاه آموزش
و ما نيز برگزارى آن را به زمانى ديگر موكول 

نموديم.
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فاجعه اى زيست محيطى در اقيانوس ها
تخمين زده شـده تا سال 2050 
ميـالدى تعداد پالسـتيك هاى 
ماهى ها  تعـداد  از  اقيانوس هـا 
بيشـتر خواهد بود و اين يعنى 
يك فاجعه زيسـت محيطى كه 
بايد هر چه زودتر كنترل شود.

ــتم ژوئن مصادف با 18 خراد  هش
ــت و  ــى اقيانوس ها اس روز جهان
'پيشگيرى از آلودگى پالستيكى و 
حمايت از راه حل هايى براى يك 
ــالم'، شعار اين روز در  اقيانوس س

سال 2018 تعيين شده است.
هر سال حدود هشت ميليون تن 
پالستيك وارد اقيانوس ها مى شود 
ــا گونه هاى متنوع حيات  و نه تنه
ــگرى را  وحش كه صنعت گردش
تهديد مى كند. آلودگى پالستيكى 
در اقيانوس ها هر سال باعث مرگ 
ــده و بيش از  ــون پرن ــك ميلي ي
صدهزار پستاندار دريايى مى شود.

ــت  بدترين بخش ماجرا اينجاس
كه ماهى ها پالستيك هاى بسيار 
ــده در اقيانوس را  ــى مان ــز باق ري
مى خورند و بعد ما همان ماهى ها 
ــم و مضراتش در بدن  را مى خوري
ــود! در نهايت از  ــا ذخيره مى ش م
ــاالنه هشت ميليارد  نظر مالى س
ــل آلودگى  ــارت به دلي دالر خس
ــتيكى به اكوسيستم زمين  پالس
ــن مصرف  ــود. بنابراي وارد مى ش
هرچه كمتر پالستيك و بازيافت 
مقابله  راه  بهترين  ــتيك ها  پالس
ــتيكى و حفظ  ــا آلودگى پالس ب
ــت. شعار روز جهانى  اقيانوس اس
ــوس 2018 كاهش آلودگى  اقيان
ــه پيدا  ــويق ب ــتيكى و تش پالس
ــتن  كردن راه حل هايى براى داش
اقيانوس هاى پاك در جهان است.

ــه صحبت  ــت ك ــالى اس چند س
ــتيك هاى قابل تجزيه و  از پالس
قابل بازيافت براى برخى مصارف 
مى شود. اما واقعيت اين است كه 
حتى پالستيك هاى قابل تجزيه 

ــراى جبران  ــى ب ــده خوب هم اي
ــتيك  ــرف بيش از حد پالس مص
ــتر انواع  ــتند. بيش در جهان نيس
ــتيك ها در طبيعت سال ها  پالس
ــتند و پيش از آنكه  ماندگار هس
ــوند، تبديل  تجزيه يا بازيافت ش
ــتيك هايى مى شوند  به ريزپالس
ــا مى تواند به  ــيب به آن ه كه آس
ــد.  ــتيك باش مراتب بدتر از پالس
ويژگى اغلب پالستيك هاى قابل 
تجزيه شكستن پيوندها و تبديل 
شدن آنها به ميكروپالستيك ها يا 
ريز پالستيك هاست. اين در حالى 
است كه اگر آلودگى پالستيك ها 
مناظر طبيعى را از بين مى برد و 
در مواردى موجب مرگ و خفگى 
ــتيك  ــود، ريزپالس ماكيان مى ش
ــود، زندگى  ها بدون آنكه ديده ش
ــد  ــترى را تهدي ــداران بيش جان
ــترش  كرده، براحتى در آب گس
ــد و آلودگى به مراتب  پيدا مى كن
بيشترى از پالستيك هاى بزرگ 

ايجاد مى كند.
ميكروپالستيك ها امروز به شكل 
بيسابقه اى در اقيانوس ها شناورند 
ــى در قطعات يخ نزديك به  و حت
ــمال نيز نفوذ كردهاند.  قطب ش
تخمين زده شده در هر ليتر يخ در 
آبهاى قطبى، حدود 12 هزار ريز 
پالستيك وجود دارد كه با قطعات 
يخ از يك سو به سوى ديگر مى رود. 
امروزه محققان تائيد كردهاند كه 
ــتيك ها در خوراكى ها،  ريزپالس

ــى هوايى كه  ــيدنى ها و حت نوش
ــود دارد.  ــم، وج ــس مى كني تنف
هنگامى كه انسان اين ريزپالستيك 
ــا در ابعاد ميكرو و نانو را تنفس  ه
ــد، وارد بافت ريه و گردش  مى كن
ــير مادر مى شود.  خون و حتى ش
بنابراين ريزپالستيك بسيار بيش 
از آنچه ما تصور مى كنيم، زندگى 
ما را تحت تأثير قرار داده و حيات 
ما را تهديد مى كند. گفته مى شود 
ساالنه 8 ميليون تن پالستيك به 
شكل بطرى، بسته بندى ها يا ساير 
اشكال زباله، در اقيانوس ها ريخته 
مى شود كه مرگ جانداران دريايى 
ــه غذايى  ــه هم ريختن چرخ و ب
انسان را به همراه دارد. تخمين زده 
شد تا سال 2050 ميالدى تعداد 
پالستيك هاى اقيانوس ها از تعداد 
ــتر خواهد بود و اين  ماهى ها بيش
يعنى يك فاجعه زيست محيطى 
كه بايد هر چه زودتر كنترل شود.

 اهميت اقيانوس ها
با وجود اينكه اقيانوس ها دريايى از 
عظمت و بزرگى هستند اما همه 
به هم راه دارند ولى براى شناخت 
راحت تر آنها را نامگذارى كرده اند 
كه از جمله اقيانوس آرام، اطلس، 
ــد جنوبى  ــد، اقيانوس منجم هن
ــمال هستند  و اقيانوس قطب ش
ــر اهميت  ــراى زندگى بش ــه ب ك
ــا براى  ــد. اقيانوس ه زيادى دارن
ــان ها منبع غذايى هستند با  انس

فتوسنتز گياهان كوچكى به اسم 
فيتوپالنكتون كه در آب ها وجود 
ــد مى كنند،  ــيژن تولي دارد اكس
ــا 85 درصد  اين موجودات 50 ت
اكسيژنى كه ما تنفس مى كنيم را 
توليد مى كنند و حتى اين توانايى 
ــد تا كربن اضافى را ذخيره  را دارن
ــا آب و هوا را  ــد.  اقيانوس ه كنن
تنظيم مى كنند و منبع محصوالت 
مهمى مانند دارو و چيزهايى كه در 
غذا استفاده مى كنيم مثل تثبيت 
كننده ها هستند (كه ممكن است 
از جلبك هاى آبزى تشكيل شده 
باشند.)، سرشاز از منابع طبيعى 

مانند نفت و گاز هستند.

جهانـى  روز  ژوئـن  هشـتم 
اقيانوس ها

ــتم ژوئن  ــاله در روز هش ــر س ه
ــى اقيانوس ها'  ــم 'روز جهان مراس
ــتين  ــود. براى نخس برگزار مى ش
ــنهاد  ــال 1992، پيش بار و در س
اختصاص روزى به اين نام توسط 
هيات كانادايى شركت كننده در 
ــو دو ژانيرو  'اجالس زمين' در ري

برزيل مطرح شد. 
ــال 1998، كميسيون بين  در س
دولتى اقيانوس شناسى يونسكو از 
برگزارى مراسم بين المللى رسمى 
ــت كرد. در  ــن زمينه حماي در اي
سال 2002، دو سازمان حفاظت 
ــه نام هاى  ــت ب ــط زيس از محي
ــبكه جهانى اقيانوس' و 'پروژه  'ش
ــتفاده از  اقيانوس' اين روز را با اس
شبكه باغ وحش ها، آكواريوم ها و 
ــت محيطى خود  گروه هاى زيس
ــر جهان جشن گرفتند.  در سراس
در نهايت، مجمع عمومى سازمان 
ــمى روز  ــز به صورت رس ملل ني
ــال  ــا را در س ــى اقيانوس ه جهان
ــتم  ــن كرد و در هش 2008 تعيي
ژوئن 2009 نخستين مراسم آن 

برگزار شد.
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