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صنایع دریایی به واسطه نوع و شکل فعالیتی که دارد به عنوان یک صنعت محوری شناخته می شود و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم گسترده 

ای بر دیگر صنایع کشور دارد. از این رو در تمامی دنیا به این صنعت نگاهی استراتژیک دارند و در کشورهای دریایی اقتصاد دریا محور یک موضوع 

اساسی بوده و حتی کشورهایی که مرزهای آبی بسیار کمی دارند، حمایت هایی عظیم و هزینه های بسیار زیادی در بخش های زیر ساختی صنایع 

دریایی متقبل شده اند، چرا که صنایع دیگر می توانند در زنجیره صنایع دیگر اثر بخشی مناسبی داشته باشند. ساخت و تعمیرات شناورها عالوه 

بر اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز باعث فعال شدن صنایع پایین  دستی نظیر صنایع رنگ، فوالد، لوله سازی، شیرآالت، کابل و … خواهد شد. 

تمامی این اقالم در کشور و به دست صنعتگران داخلی یا تولید شده و یا می تواند ساخته و عرضه  شود. به همین دلیل می توان صنایع دریایی را 

به عنوان یک صنعت پیشران و محوری لحاظ نمود.

صنعت کشتی  سازی و فراساحل بخشی از صنایع دریایی است و در کشور ما که مرزهای طوالنی آبی در شمال و جنوب دارد با صنایعی همچون نفت، 

گاز و پتروشیمی گره  خورده که اقتصاد اصلی کشورمان را شکل می  دهد. در سالهای اخیر شاهد تالش  های بسیاری در جهت توسعه این صنعت و به  

روز کردن دانش فنی و مهندسی مرتبط با آن بوده  ایم. حتی با وجود شدیدترین و ناعادالنه  ترین تحریم  های بین  المللی که بخش دریایی را نیز شامل 

می شد؛ دومین کشتی نفتکش ۱۱۳ هزار تنی افراماکس در شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در زمان کوتاهی ساخته و در دی ماه به آب اندازی شد 

که نشانگر توان، علم و پشتکار متخصصان کشور برای نیل به خودکفایی و صادرات است. تمامی فرآیندهای ساخت این کشتی و دانش فنی که شامل 

تهیه نقشه، طراحی، اجرا، نصب تجهیزات و فناوری  های مختلف می باشد نیز توسط مهندسان ایرانی با تأیید مؤسسه رده بندی ایرانی انجام شده است.  

اگرچه تحریم ها مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد کرده اما از طرفی فرصتی برای خودکفایی کشور به وجود آورده است. اعمال تحریم  های 

ناجوانمردانه باعث خودباوری ملی و عملی شدن شعار اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در کشور شد. صنایع دفاعی در بخش دریایی نیز تحت 

تأثیر همین فشارها و محدودیت  های بین  المللی که از همان ابتدای انقالب عمال امکان خرید از خارج را منتفی کرد ظرفیت  و توانمندی  های 

بسیاری پیدا کرد و هم اکنون هر از چندگاه، یک یا چند شناور یا زیردریایی در داخل ساخته و به توان دفاعی دریایی کشور افزوده می  شود. 

در بخش تعمیرات کشتی های غول پیکر هم که تا پیش  از این در خارج از کشور انجام می  شد در صنایع دریایی کشور انجام گردید. در بخش 

فراساحل هم سازه های عظیمی برای فازهای مختلف پارس جنوبی، میدان فروزان و ... ساخته، نصب و راه اندازی شدند. 

خوشبختانه تحریم ها تا حدی فرصتی برای استقرار توسعه پایدار شده و باورمندی و اعتماد به نیرو و توان داخلی ضمن رونق اقتصادی توسعه  

پایدار در کشور را به دنبال داشته است. لذا توسعه دریا محور می تواند به  عنوان یک سیاست بنیادین مدنظر مسئوالن قرار گیرد. رویکرد اقتصاد 

دریا محور افق های تازه ای را پیش روی کشور برای برون رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد می کند. توسعه حمل و نقل دریایی و توجه 

به موضوعات ایمنی و امنیت، توسعه گردشگری دریایی، توسعه لجستک بندری و خصوصی  سازی در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه 

به حفاظت از محیط زیست می تواند زمینه ساز و متضمن توسعه پایدار کشور شود. بر همین اساس فراکسیون اقتصاد دریا محور در مجلس 

تشکیل شده است و مباحث صنایع دریایی همچون گردشگری دریایی، شیالت، کشتی سازی، ترانزیت و ... را مورد توجه قرار داده است. در 

برنامه ششم توسعه و برای سال ۱۴۰۴ نیز سهم ۷/ ۰ درصدی برای اقتصاد دریا پیش بینی شده است؛ اما به گفته کارشناسان و مدیران فعال 

در این صنعت، رسیدن به این نقطه نیازمند اراده واقعی و یکپارچه از این صنایع و عزم ملی است. امید است در برنامه هفتم شاهد توجه دقیق 

تر و تعیین برنامه های عملیاتی مشخصی برای نیل به اهداف فوق باشیم.
هیأت تحریریه

اقتصاد دریا محور راهکار توسعه پایدار
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دریا زمینه ساز اشتغال و توسعه اقتصادی
معاون اول رییس جمهور گفت: اقتصاد دریامحور فقط منحصر به ماهیگیری و شیالت نیست بلکه ده ها رشته صنعتی با محوریت 

دریا وجود دارد که می  تواند در استان های ساحلی فعال شود و زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

معاون اول رییس جمهور در جلس��ه دیدار اعضای 

مجمع نمایندگان اس��تان مازندران، این اس��تان را 

راهبردی و پراهمیت برشمرد و گفت: استان مازندران 

با برخورداری از ظرفیت  ها و مزیت های متعدد نظیر 

دریا و نزدیکی با پایتخت، شایسته پیشرفت و توسعه 

در زمینه های مختلف است. اسحاق جهانگیری در 

این نشس��ت که یکم دی ماه برگزار شد، با اشاره به 

اشتیاق و عالقه مردم کشور برای سفر و گردشگری به 

استان های شمالی کشور، ضرورت تالش برای تکمیل 

و توسعه زیرساخت های گردشگری این استان ها را 

مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تالش کنیم با کمک 

بخش خصوصی زیرساخت های گردشگری استان 

مازندران را متناسب با جمعیت مسافران و گردشگران 

ورودی به این استان ارتقاء دهیم. جهانگیری از دریا 

به عن��وان یکی از مهمترین ظرفیت های اس��تان 

مازندران یاد کرد و اظهار داشت: اقتصاد دریا محور 

فقط منحصر به ماهیگیری و شیالت نیست بلکه 

ده ها رشته صنعتی با محوریت دریا وجود دارد که 

می  تواند در استان های ساحلی فعال شود و زمینه 

اشتغال و توس��عه اقتصادی را فراهم آورد. وی  ادامه 

داد: در س��واحل جنوبی کش��ور نیز از ظرفیت دریا 
آنطور که باید استفاده نشده است، در حالیکه سواحل 
مکران می تواند به کانون توسعه تبدیل شود. البته 
این دولت برای توسعه سواحل جنوبی کشور، طرح 
جامع توسعه سواحل مکران را تهیه کرده و در حال 
اجرای آن اس��ت. معاون اول رییس جمهور با بیان 
اینکه بدلیل محدودیت های بودجه، توسعه متکی 
ب��ه بودجه دولت زمانبر خواهد بود، بر ضرورت رفع 
موانع حضور و فعالیت بخش خصوصی در استان های 
شمالی کشور تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی، 
بانک ها، صندوق های بازنشس��تگی، شرکت های 

سرمایه گذاری و نهادهایی نظیر ستاد اجرایی فرمان 
امام و بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی ظرفیت 
های بزرگی هس��تند که اگر شرایط فعالیت آن ها 
در استان های شمالی کشور تسهیل شود، بیش از 
گذش��ته نسبت به سرمایه گذاری در این استان ها 
تمایل پیدا خواهند کرد. وی همچنین با اش��اره به 
س��خنان نمایندگان اس��تان مازندران در خصوص 
تاالب میانکاله، گفت: تاالب میانکاله سرمایه ای ملی و 
پراهمیت برای کشور است که حتما باید احیاء شود و 
امیدوارم با مشارکت و همکاری استان های مازندران 
و گلستان شاهد احیاء و حل مسائل میانکاله باشیم.
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فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء )ص( در 

مراسم رونمایی و به آب  اندازی دومین نفتکش 

اقیانوس  پیما توسط این قرارگاه در صدرا بوشهر 

ک��ه دوم دی  م��اه برگزار ش��د، اظهار داش��ت: 

دومین کش��تی نفتکش غول پیک��ر افراماکس 

بصورت EPC توس��ط قرارگاه سازندگی خاتم 

 االنبیاء )ص( س��پاه با ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه 

در ش��رکت صنعت��ی دریای��ی ای��ران )صدرا( 

ساخته و آب  اندازی ش��د که بیانگر ظرفیت و 

توان باالی نیروه��ای داخلی در صنایع دریایی 

اس��ت. س��عید محمد افزود: به هم��ت جوانان 

متخصص ایران��ی، در همه بخش  های صنعت 

دریایی خودکفا ش��ده  ایم و امروز برای ساخت 

هرگونه کش��تی نیاز به بیرون از کشور نداریم. 

وی تصریح کرد: امروزه شرکت صدرا با حمایت 

 های قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء سپاه قادر 

است که هرگونه شناور غول  پیکر نفتی، رزمی، 

صی��ادی و ... را با تالش و همت جوانان ایرانی 

بدون نیاز به خارج بسازد. سردار محمد با بیان 

اینکه شرکت صدرا نماد جهش تولید در کشور 

اس��ت، گفت: توافقات نهایی ب��رای پروژه  های 

رش��ادت، تعمیر ۱8 س��کوی پ��ارس جنوبی و 

ساخت شناورهای مختلف توسط شرکت صدرا 

انجام ش��ده اس��ت که با این رویکرد برای افراد 

زیادی در شرکت صدرا اشتغالزایی خواهد شد. 

وی تصریح کرد: برای ساخت این کشتی، ۵۰۰ 

نفر به  صورت مس��تقیم و یک هزار و ۵۰۰ نفر 

به طور غیر مس��تقیم در دو سال اخیر مشغول 

به فعالیت بوده  اند و اش��تغالزایی ش��ده است. 

فرمانده قرارگاه خاتم  االنبی��اء اضافه کرد: این 

مراس��م رونمایی به نوعی پیامی به دش��منان 

خصوص��اً ترام��پ بود ک��ه بدانن��د تحریم  ها                                                                           

نمی  تواند جلوی پیشرفت ایران اسالمی را بگیرد. 

فرمانده قرارگاه س�ازندگی خاتم  االنبیاء )ص( گفت: دومین کش�تی نفتکش غول پیکر افراماکس علی  رغم همه تحریم  ها با 
تخصص نیروهای ایرانی بصورت EPC توسط قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء )ص( در شرکت صدرا ساخته و آب  اندازی شد.

ساخت و به آب  اندازی دومین نفتکش اقیانوس  پیما افراماکس علی  رغم همه تحریم  ها
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ساخت نفتکش ۱۱۳ هزار تنی افراماکس اثری ماندگار در شرکت صدرا

مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( گفت: در اوج تحریم  ها این شرکت با ساخت دومین کشتی نفتکش افراماکس 
توسط متخصصان ایرانی در تاریخ ۵۲ ساله فعالیت خود اثری ماندگار به جا گذاشت.

مدیرعام��ل ش��رکت صنعتی دریای��ی ایران 
)صدرا( در مراس��م ب��ه آب ان��دازی دومین 
نفتکش افراماکس در بوش��هر بیان کرد: این 
ش��رکت با سابقه ۵۲ س��اله در حوزه صنعت 
کش��تی س��ازی و فراساحل از ش��رکت  های 
بس��یار بزرگ و دارای توانمندی  های فراوان 
می باشد که اثرگذار در طرح  های ملی کشور 
است. محس��ن صمدی مرزونی با بیان اینکه 
دومین نفتک��ش افراماکس در اوج تحریم  ها 
با تالش متخصصان ایرانی صدرا در بوش��هر 
ساخته ش��د، افزود: این شناور به طول ۲۵۰ 
مت��ر، عرض ۴8 مت��ر و با ارتف��اع ۲۱ متر با 
س��رعت ۱۵ گره دریایی قابلیت حمل ۷۵۰ 
هزار بش��که نفت ب��ه وزن ۱۱۳ ه��زار تن را 
دارد. صم��دی اف��زود: این ش��ناور که اکنون 
بی��ش از ۹۳ درصد پیش��رفت دارد با تحویل 
به کش��ور س��فارش دهنده ۶۰ میلیون یورو 
ارزآوری برای کش��ور به دنب��ال دارد. وی با 
بیان اینکه نفتکش افراماکس در مدت ۲ سال 
ساخته شده  است، اظهار داشت: تمام مراحل 
طراحی، ساخت و تامین تجهیزات این طرح 
توس��ط متخصصان ش��رکت صنایع دریایی 
ایران )صدرا( وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء 
)ص( انجام و از توان س��ازندگان داخلی برای 
اجرای این طرح استفاده شده  است. صمدی 
تاکید کرد: طراحی و ساخت این شناور ۱۰۰ 
درصد داخلی است و ۴۰ درصد تجهیزات هم 
از داخل تامین ش��ده  اس��ت که پس از نصب 
بخش مس��کونی و انجام آزمایش  های الزم، 
قبل از پایان سال ۹۹ آماده تحویل می  شود. 

مدیرعامل ش��رکت صدرا تصریح کرد: پیش 

از این باید این کش��تی را از خارج از کش��ور 

وارد می  کردیم و ش��رکت صدرا توانس��ت با 

س��اخت این ش��ناور در داخل، اثری ماندگار 

در تاری��خ فعالی��ت خود به جا بگ��ذارد. وی، 

از س��اخت ۲ نفتکش دیگر در صدرا خبرداد 

و تصری��ح ک��رد: تالش می  ش��ود ۲ نفتکش  

افراماک��س دیگر با توان متخصصان در صدرا 

در آینده س��اخته شود. صمدی با بیان اینکه 

در ۲ سال گذشته همزمان ۱۰ سکوی میدان 

گازی پارس جنوبی نی��ز با توان متخصصان 

صدرا در بوش��هر س��اخته، حمل، نصب و راه 

 اندازی ش��د، افزود: تمام مراحل ساخت این 

س��کو ها ش��امل طراحی، مهندسی، ساخت، 

حم��ل و نصب و بهره  ب��رداری آن در میدان 

پارس جنوبی به دس��ت مجموعه صدرا انجام 

گرفت. مدیرعامل ش��رکت صدرا عنوان کرد: 

نصب این س��کو ها در فاز های ۱۳، ۲۲ تا ۲۴ 

و ۱۷ و ۱8 عالوه بر تأمین پایدار گاز شیرین 

مورد نیاز کش��ور باعث افزایش سهم ایران از 

این میدان مشترک که همیشه دغدغه مردم 

بوده است، ش��د. صمدی ادامه داد: سکو ها با 

کمک  های بی دریغ قرارگاه س��ازندگی خاتم 

االنبی��اء با بهتری��ن کیفیت و ب��دون حادثه 

ساخته ش��دند و به بهره برداری رسیدند که 

عالوه بر اش��تغال پایدار در اس��تان بوشهر به 

تع��داد ۵ هزار نفر به طور مس��تقیم و باالی 

۲۰ ه��زار نفر به صورت غیر مس��تقیم، ۲.۵ 

میلیارد دالر ارزش اقتصای به دنبال داشتند. 

به گفته وی، این س��کو ها پیشتر قرار بود در 

یکی از کشور های جنوبی جنوبی خلیج فارس 

س��اخته و تکمیل ش��ود، اما با تالش و همت 

کارکن��ان صدرا ب��ه ثمر نشس��تند. صمدی، 

تعمیر ش��ناور های س��نگین را یکی دیگر از 

توانمندی  های شرکت صدرا برشمرد و بیان 

کرد: اکنون شناور ها برای تعمیر به کشور های 

ح��وزه خلی��ج فارس و س��نگاپور فرس��تاده                                                                

می  ش��وند که امیدواریم توانمندی صدرا در 

این زمینه در سال جهش تولید عملیاتی شود. 
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هیات وزی��ران برنامه جایگزینی ش��ناورهای 

سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰ تن )لنج 

تج��اری( را با هدف حذف اب��زار قاچاق کاال از 

دریا، انتقال فعالیت های غیررسمی به رسمی 

و تجاری، رونق فعالیت های کش��تی س��ازی 

داخل��ی و خدم��ات تعمیر و نگه��داری آنها و 

نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رس��اند. 

برنامه یاد شده ناظر بر محورهایی نظیر ایجاد 

نظام انگیزشی در الگوی جایگزینی شناورهای 

س��نتی به ش��ناورهای فلزی، الگوهای تأمین 

مالی مربوط به طرح یاد شده، امحاء شناورهای 

جایگزین ش��ونده و تأمین بیمه بیکاری برای 

دریانوردان��ی ک��ه در نتیجه اج��رای این طرح 

ش��غل خود را از دس��ت می دهند، می باشد.

برنام�ه  دول�ت،  هیئ�ت  جلس�ه  در 
جایگزینی شناور های سنتی تجاری با 
ظرفیت کمت�ر از ۵۰۰ تن که یکی از 
اهداف آن رونق فعالیت های کش�تی 
سازی داخلی می باشد، تصویب شد.

تصویب برنامه جایگزینی ساخت کشتی  های غول پیکر در تحریم های سخت نماد خودکفایی 
شناورهای سنتی تجاری با 

ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن
اس�تاندار بوشهر گفت: ساخت کشتی ۱۱۳ هزار تنی در سخت  ترین تحریم  ها 

نماد خودکفایی و افتخار کشور است.

ناو اقیانوس  پیمای شهید رودکی نیروی دریایی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور سردار 

سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی، سردار دریادار پاسدار 

علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 

و جمعی از فرماندهان س��پاه پاسداران انقالب 

اس��المی و مسئوالن اس��تانی در منطقه یکم 

دریایی سپاه صبح پنجشنبه ۲۹ آبان ماه به آب 

انداخته شد تا به طور رسمی به ناوگان منطقه 

یکم دریایی سپاه الحاق شود. سردار تنگسیری 

فرمانده نیروی دریایی سپاه هم از ناو اقیانوس 

پیمای شهید رودکی به عنوان شناوری که به 

انواع سالح  ها تجهیز شده نام برد و گفت که این 

شناور سنگین پیام آور صلح، دوستی، برادری و 

امنیت است. قابل قبول نیست که کشتی  های 

تجاری و نفتکش  های ما در دریا های آزاد مورد 

تهدید قرار بگیرند یا اتفاقی برای امنیت آن ها 

بیفت��د. تامین امنیت این کش��تی  ها به عهده 

ما اس��ت و با اقتدار آن را به انجام می  رسانیم. 

یکی از نکاتی که برای بررسی این شناور اهمیت 

دارد نوع تجهیزات و تسلیحاتی است که بر روی 

این شناور وجود دارد. این شناور با وزن ۱۲ هزار 

تن و طول ۱۵۰ متر و عرض ۲۲ متر مجهز به 

موشک  های سطح به سطح و دریا پایه، سامانه 

پدافند هوایی سوم خرداد، سامانه  های مخابراتی 

یکپارچه، جنگال و قابلیت حمل نشست و پرواز 

بالگرد، پهپاد ها و شناور های تندرو است. طبق 

اعالم فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران 

قرار اس��ت تا این شناور در نخستین ماموریت 

خ��ود به ش��مال اقیان��وس هند اعزام ش��ود. 
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تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران

یک هزار میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران در الیحه بودجه ۱۴۰۰ اختصاص یافت.

استاندار هرمزگان در شورای برنامه ریزی 
و توس��عه اس��تان که یکم دی ماه برگزار 
شد با اشاره به تش��ریح وضعیت منابع و 
مصارف کش��ور و استان در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰، گفت: تکلیف درآمدی استان 
پنج هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان اس��ت که 
رتبه هفتم بین اس��تان های کشور را در 
الیح��ه بودجه ب��ه خود اختص��اص داده 
اس��ت. فریدون همتی با بیان اینکه رشد 
بودجه عمرانی به تناسب رشد درآمدهای 
استان در بودجه ساالنه، همواره از دغدغه 
های مردم، نخبگان و رس��انه های استان 
بوده اس��ت، افزود: با مجموعه هماهنگی 
ها و پیگیری های انجام ش��ده، اعتبارات 
عمرانی استان در الیحه بودجه سال آینده 
با ۷۶ درصد رشد همراه شده است که بر 
همین اس��اس یک  ه��زار و۷۹۴ میلیارد 
توم��ان عالوه بر ردیف های اعتباری ملی 
مثل توس��عه س��واحل مکران که ۱۰۰۰ 
میلی��ارد تومان اعتب��ار در الیحه بودجه 
برای آن پیش بینی ش��ده است به استان 
اختصاص پیدا خواهد کرد. همتی، عنوان 
ک��رد: از اعتبار یک ه��زار میلیارد تومانی 
توسعه س��واحل مکران، ۶۰ درصد آن به 
هرمزگان تخصیص پیدا می کند. استاندار 
هرمزگان همچنین از رش��د ۶۲ درصدی 
هزینه های جاری اس��تان در سال آینده 
خبر داد و گف��ت: ۶۱۹ میلیارد تومان از 
ردیف ملی و ۲۴ درصد اعتبارات استانی 
برای هزینه های ج��اری هرمزگان پیش 
بینی شده است که رتبه دوم از نظر رشد 

منابع را به خود اختصاص داده است. وی 
ضمن اظهار امیدواری برای برطرف شدن 
موانع و فروش نفت به میزان پیش بینی 
شده در الیحه بودجه س��ال آینده، بیان 
داشت: بر اساس بودجه پیش بینی شده 
برای اس��تان و در صورت تخصیص ۱۰۰ 
درصدی اعتبارات، ش��اهد تحوالت بزرگ 
در حوزه زیرساختی در کل مناطق استان 
خواهیم بود که به تبع آن بخش خصوصی 
رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا 
خواهد کرد و تجمیع منابع دولت و بخش 
خصوصی، شتاب چرخ تولید و اقتصاد در 

استان را مضاعف خواهد کرد.

رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
سیس��تان و بلوچس��تان نیز گفته است: 
در س��نوات قبل ردیف توس��عه سواحل 
مک��ران را در قانون داش��تیم که حداکثر 
اعتب��اری که در ای��ن ردیف می  گرفتیم، 
۳۵۰ میلیارد تومان بود، امسال مطالعات 
سند توسعه سواحل مکران به پایان رسید 
و جه��ت اجرا ابالغ ش��د ک��ه نتیجه این 
پژوه��ش اختصاص هزار میلی��ارد تومان 
ردی��ف در الیح��ه بودجه س��ال ۱۴۰۰ 
اس��ت که اگر این مطالعات نبود مس��یر 
س��ال  های قبل را طی م��ی  کرد. مهرداد 
عرب اول با اش��اره ب��ه مطالعات آمایش 

اس��تان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: 
خوشبختانه اعتباراتی که در بخش منابع 
آب و راه در سال ۹۹ و حتی سال ۱۴۰۰ 
گرفتیم با سال  های گذشته قابل مقایسه 
نیست و 8۱ درصد اعتبارات ملی استانی 
شده سیستان و بلوچستان به پروژه  های 
این دو حوزه مربوط می  ش��ود. عرب اول 
ب��ا تاکید بر اینکه س��ال ۱۴۰۰ به لحاظ 
بودجه  ای قابل مقایس��ه با س��نوات قبل 
نیست و در شرایط بسیار مطلوبتری قرار 
گرفته  ایم، گفت: در س��ال ۹۹ به استناد 
بند "ز" قانون برنامه بودجه، شورای برنامه 
ریزی مجاز بود که یک درصد از اعتبارات 
هزینه  ای را بابت فعالیت  های پژوهش��ی 
به صورت گلوبال نگه دارد که یک میلیارد 
تومان س��هم پژوهش اس��تان ش��د. وی 
افزود: در همین راس��تا ۱۴۷ پژوهش به 
دس��ت ما رس��ید که بعد از بررسی  های 
کارشناس��ی ۱۷ م��ورد ممیزی ش��د که 
خروجی آن برای اس��تان مفید است، در 
نهای��ت در کارگروه پژوه��ش چهار مورد 
مؤثر به عنوان عناوین برتر انتخاب ش��د. 
همچنین هیچ وقت س��ند توسعه تجارت 
خارجی نداش��تیم که امسال در کارگروه 
پژوهش تصویب ش��د و خروجی آن به ما 
برای تأمین مناب��ع مالی کمک می  کند.
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برگزاری مسابقه  عکس و فیلم "کشتی زیبای من"
شرکت دریا تامین مسابقه  عکس و فیلم با عنوان "کشتی زیبای من" و با موضوع ارتباط رنگ  های سی  استاک                        

)رنگ تعمیراتی عرشه حین سفر( با زیبایی و حفاظت کشتی  ها برگزار می نماید.

شرکت دریا تامین از سال ۱۳8۶ با هدف 
تمرکز بر تامین رن��گ پروژه  های دریایی 
کش��ور شروع به فعالیت نموده است. ابتدا 
ای��ن ش��رکت در بن��ادر ایران در اس��تان  
های هرم��زگان، خوزس��تان، مازندران و 
گیالن ش��روع ب��ه کار نمود ک��ه با عرضه  
بهترین برندهای رن��گ )۱۳8۶ تا ۱۳۹۵ 
برن��د تران��س  اوش��ن – پ��ارس پامچال، 
۱۳۹۵ ت��ا ۱۳۹8 برند همپ��ل – رنگین 
 زره و از س��ال ۱۳۹۹ برند ترانس  اوش��ن 
– رنگی��ن  زره(، طراح��ی سیس��تم  های 
پوشش��ی بهینه، انبارهای مخصوص رنگ 
در تهران و ش��هرهای بن��دری ایران، ارائه                
قیمت  های مناسب و همچنین تحویل به 

 موقع رنگ توانسته است اعتماد و رضایت 
مش��تریان را جلب نم��وده و فعالیتش را 
به س��ایر اس��تان  های ایران توسعه دهد.

تولید رنگ با برند آیریس

آغاز تحریم  های حداکثری علیه کشورمان 
و نیاز مبرم صنایع و مجموعه  های داخلی 
به رنگ با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، 
دری��ا تامین را برآن داش��ت ت��ا به عنوان 
تولید کننده رن��گ با برند آیریس با تکیه 
بر دان��ش ۵۰ س��اله بهترین متخصصین 
این ح��وزه ب��ه ت��دارک رن��گ در پروژه 
 ه��ای مختلف حفاظت��ی و دریایی اعم از 
سکوها، مخازن، اسکله  ها و ... اقدام نماید.

ش��رکت دریا تامین با بسیاری از سازمان ها، 
ارگان ها و ش��رکت ها افتخ��ار همکاری 
داشته اس��ت که صنایع شهید درویشی، 
ش��هید موس��وی، ش��هید همتی، شهید 
توحی��دی و ش��هید تمجیدی س��ازمان 
صنایع دفاع، س��ازمان بنادر و دریانوردی 
در بخش تجهیزات خشکی و دریایی همه 

بنادر ایران مانند اس��کله  های بندر شهید 
رجایی و همچنین ش��رکت های هدایت 
کشتی خلیج فارس، کشتیرانی خط دریا 
بندر، نگین س��بز خاورمیان��ه و تاید واتر؛ 
ش��رکت  های زیر مجموعه ایزوایکو مانند 
ندیم گس��ترش هرمز، عظیم گس��ترش، 
بحرگس��ترش و پرش��یا هرمز، همچنین 
ش��رکت پاالیش و پخش ف��رآورده  های 
نفتی، نیروگاه هس��ته  ای بوشهر، شرکت 
صنعت��ی دریایی ایران )ص��درا(، مجتمع 
صنعتی ماموت، پاالیش��گاه ستاره خلیج  
فارس؛ ش��رکت  های زیر مجموعه قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیاء مانند پترو گوهر، 
مروارید پارس��یان، عمران س��احل و دریا 
س��احل و شرکت های مهندسی و ساخت 
تاسیس��ات دریایی ایران )IOEC(، فوالد 
هرمزگان جن��وب، بناگس��تر کرانه، نفت 
خزر، حف��اری ش��مال، حفاری اس��توان 
کیش، مش��یران، پایانه  ه��ای نفتی ایران 
و مخ��ازن ۱۵۰۰۰ تنی نگه��داری روغن 
خوراکی بهپاک، برخی از آن  ها هس��تند. 

رنگ  های سی استاک و مزایای آن 
رنگ  های س��ی اس��تاک به رن��گ  هایی 
گفت��ه می  ش��ود که جهت لک��ه  گیری و 
رنگ  آمیزی عرش��ه و س��ایر قسمت  های 
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ش��ناور در حین سفر اس��تفاده می  گردد. 
ای��ن رنگ  ها عالوه بر زیبایی، از خوردگی 
و زنگ  زدگی ش��ناورها نیز حفاظت کرده 
و آن  ه��ا را در ش��رایطی مطل��وب نگ��ه                              
می  دارد. از جمله س��ایر مزایای این رنگ 
 ها می  توان به کاهش زمان ماند شناورها 
در حوضچه خش��ک، کاهش هزینه  های 
تعمی��ر و نگهداری، افزای��ش بهره  وری و 
مهارت خدمه کش��تی و ... اش��اره کرد. با 
عنایت به مزایای این رنگ  ها، شرکت دریا 
تامی��ن اقدام به تهی��ه و تولید رنگ  های 
س��ی  اس��تاک با کیفیت مطلوب و قیمت 
مناس��ب نمود ت��ا به نیاز مش��تریان خود 
در این حوزه پاس��خی در خور داده باشد.
برنامه  ها جهت شناخت بیشتر    

رنگ  های سی  استاک

ش��رکت دری��ا تامین در راس��تای آگاهی 
بخش��ی به س��ازمان  ها و مالکان شناورها 
از مزای��ای ای��ن نوع رن��گ  ها، اق��دام به 
برگ��زاری دوره  های آموزش��ی حضوری و 
مجازی در دو س��ال اخیر  نموده اس��ت. 
اولی��ن دوره آموزش��ی در س��ال ۹8 و در 
شهرهای بندری ایران از جمله بندرعباس، 

بوش��هر، انزل��ی و ... با موض��وع "انتخاب 
سامانه پوشش��ی بهینه مطابق استاندارد 
ISO -۱۲۹۴۴" و دومین دوره آن نیز در 
مهرماه سال ۹۹ با موضوع "اصول استفاده 
از رنگ  های حفاظتی – تعمیراتی عرشه

 "Onboard Maintenance Planning
برگ��زار گردی��د. همچنی��ن ب��ه منظور 
س��هولت در اس��تفاده از این نوع رنگ  ها 
توسط خدمه، یک برنامه تعمیر نگهداری 
 )Onboard Maintenance Chart(
در اختی��ار مش��تریان محترم ق��رار داده 
می  ش��ود تا در مواقع نیاز بهترین سامانه 

پوشش��ی را برای قس��مت  ه��ای مختلف 
شناور خود انتخاب و آن را اعمال نمایند.

به تازگی نیز ش��رکت دریا تامین درصدد 
برگ��زاری یک مس��ابقه عک��س و فیلم با 
عنوان "کش��تی زیبای م��ن" و با موضوع 
ارتب��اط رنگ  های س��ی  اس��تاک )رنگ 
تعمیراتی عرشه حین س��فر( با زیبایی و 
حفاظت کش��تی  ها می  باش��د تا مالکان 
ش��ناورها را از اهمیت و مزایای اس��تفاده 
از رنگ  های س��ی  اس��تاک بیش از پیش 
آگاه نمای��د. ل��ذا در همی��ن  ج��ا از تمام                                               
عالقه  مندان دعوت کرده تا با ش��رکت در 
این مسابقه، از شانس برنده شدن و دریافت 
جوایز نفیس در نظر گرفته شده بهره  مند 
ش��وند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره 
مش��خصات تصاویر، مهلت ارس��ال، نحوه 
 داوری، نح��وه ارس��ال آث��ار و ... به آدرس
www.daryatamin.com مراجعه فرمائید.
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مقام نخست محصول برتر تحقیق و توسعه نصیب کشتی  سازان

هرس��اله ش��رکت  ها و مجتمع  های بزرگ 

صنعتی در نمایش��گاه هفت��ه پژوهش گرد 

هم م��ی  آیند تا دس��تاوردهای یک  س��اله 

خ��ود را در معرض دید هم��گان قرار دهند. 

در نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش سال 

جاری در استان هرمزگان مجموعه ایزوایکو 

با ارائه خدمات سرویس اساسی تراسترهای 

شناور C-Master به  عنوان محصول برتر 

تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی 

و معدنی استان هرمزگان انتخاب شد. شناور 

سی مس��تر یک ش��ناور لوله گذار است که 

سال گذشته جهت انجام تعمیرات دوره  ای 

به حوض خشک ایزوایکو مراجعه نمود، این 

ش��ناور DP۳ با بهره  گیری تراسترهایی که 

دارد قادر است در هر موقعیتی تعادل خود را 

حفظ نموده و به انجام عملیات بپردازد. ناظر 

این تعمیرات با اش��اره به خاص بودن شناور 

C-Master گفت: این شناور DP۳ با بهره 

 گیری از 8 تراستر که به شکل مجزا کنترل 

می شوند قادر است در هنگام عملیات تعادل 

خود را حفظ نموده و لوله  گذاری را در عمق 

دریا به انجام برس��اند. محمدرضا تیموری با 

اشاره به خودکفایی صنعت دریایی در کشور 

ادامه داد تعمیرات اساس��ی این تراس��ترها 

برای اولین بار در کش��ور با موفقیت به انجام 

رس��ید و از خروج میزان زیادی ارز از کشور 

جلوگیری کرد. مجتم��ع ایزوایکو به  عنوان 

بزرگ  ترین زیرساخت دریایی کشور در این 

سال  ها بسیاری از ناممکن  ها را ممکن کرده 

و با بهره  گیری از تخصص و دانش نیروهای 

بومی توانس��ته بسیاری از تعمیرات خاص را 

ک��ه تا پیش  از این در خارج از کش��ور انجام 

می  ش��د را با موفقیت به انجام برساند. الزم 

به ذکر است؛ ش��رکت ایزوایکو در نمایشگاه 

دس��تاوردهای پژوهش و فناوری استان طی 

سال گذش��ته با عرضه پروژه سکوی فاز ۱۴ 

پارس جنوبی عن��وان محصول برتر تحقیق 

و توس��عه س��ال ۱۳۹8 را از آن خ��ود کرد.

در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سال جاری در استان هرمزگان مجموعه ایزوایکو با ارائه خدمات سرویس اساسی تراسترهای 
شناور C-Master به  عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان هرمزگان انتخاب شد.
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پیشنهاد طرح اصالح قانون شرح وظایف سازمان بنادر در مجلس / مشکالت سازمان بنادر در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
رییس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس، از پیشنهاد طرح اصالح قانون شرح وظایف سازمان بنادر خبر داد و تاکید کرد که ابهامات و 

چالش  هایی در مسیر پیشبرد اهداف این سازمان وجود دارد که رفع آنها در گروی اصالح قانون است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی 
در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
تالش فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس 
ب��رای ارائه طرح��ی جهت اص��الح قانون 
شرح وظایف سازمان بنادر، گفت: سازمان 
بنادر یکی از س��ازمان  ه��ای زیرمجموعه 
وزارت راه و شهرس��ازی است و رییس آن 
هم معاون وزیر محس��وب می  شود، ضمن 
اینکه این سازمان توسط ۵ نفر عضو هیات 
عامل که ۴ نفر معاونان س��ازمان هستند و 
یک نفر مدیرعامل اداره می  ش��ود. منصور 
آرامی ادامه داد:  اش��کالی در شرح وظایف 
س��ازمان بنادر وجود دارد که باعث ش��ده 
نتوانند از ظرفیت مناسب بخش خصوصی 
که در حوزه بنادر توانمند و کارآمد هستند، 
اس��تفاده کنند و گاه در این مورد تبعیض 
هم ایجاد ش��ده اس��ت که مجبور شده  اند 
تصمیماتی را بپذیرند و گاه هم مفاس��دی 

را به همراه داش��ته است. وی تصریح کرد: 
البته سال ها است که موضوع شرح وظایف 
سازمان بنادر مدنظر دستگاه  های مختلف 
نظارتی هم بوده است، ضمن اینکه اختالف 
 نظرهایی نیز در س��ازمان مدیریت و برنامه  
ریزی کشور، سازمان اداری و استخدامی و 
بازرسی کل کش��ور و ... وجود داشته است 
به همین دلیل همواره چالش  های بسیاری 
در مس��یر پیش��برد اهداف این سازمان در 
جهت استفاده از ظرفیت  های بزرگ بنادر 
و دریاهای کش��ور وجود دارد. این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: سازمان 
بنادر در حوزه استفاده از بنادر مسافری یا 
برای استفاده از بخش خصوصی در بخش 
مناقصه و مزایده با ابهام مواجه است. بنابراین 
ضرورت دارد که قانون شرح وظایف سازمان 
بنادر اصالح ش��ود و این س��ازمان در ذیل 
مناسب و دقیق و چارچوب قوانین و مقررات 

دس��تگاه  های دولتی قرار گی��رد تا بتواند 
کارآمدتر ب��ه فعالیت  های خود ادامه دهد. 
رییس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفتگو با خانه ملت، 
تاکیدکرد: ما در این فراکس��یون به زودی 
طرح اصالح قانون ش��رح وظایف س��ازمان 
بنادر را تدوین کرده و امیدواریم کارشناسان 
س��ازمان بنادر، وزارت راه و شهرس��ازی و 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی هم کمک 
کنند ت��ا بتوانیم این قانون را اصالح کنیم.
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حفاری نخستین چاه طرح توسعه فاز ۱۱ / امضا قرارداد ساخت تأسیسات فشارافزای پارس جنوبی به زودی
وزیر نفت در آیین آغاز رسمی عملیات حفاری فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به نیاز ۵۰ میلیارد دالری سرمایه  گذاری برای اجرای طرح  های تقویت فشار و 
نگهداشت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، از امضای قرارداد ساخت تأسیسات فشارافزای سکوهای گازی پارس جنوبی در آینده نزدیک خبر داد. 

عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه 
ف��از ۱۱ می��دان گازی پ��ارس جنوبی با 
دکل دریای��ی MD-۱ در موقعیت مرزی 
SPD۱۱B با دس��تور بی��ژن زنگنه، وزیر 
نفت به  طور رسمی آغاز شد. دکل دریایی 
MD-۱ ش��رکت مپنا نهم آبان  ماه امسال 
از میدان نفتی سروش ترخیص و ۱۶ آبان 
 ماه در موقعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی در آب  
های خلیج فارس مستقر شد، حفاری ۱۲ 
حلقه چاه توصیفی – توسعه  ای این فاز در 
دو مرحله در برنامه است. در مرحله نخست 
با حفاری و تکمیل پنج حلقه چاه توصیفی 
 ،SPD۱۱B توس��عه  ای و نصب سکوی –
تولی��د اولی��ه از این طرح به مق��دار ۵۰۰ 
میلیون فوت  مکعب گاز در روز )معادل ۱۴ 
میلیون مترمکعب( محقق می  شود، سپس 
ب��ا انجام عملیات حف��اری و تکمیل هفت 
حلقه چاه توسعه  ای دیگر، هم  زمان با تولید 
اولیه، مجموع برداشت از این سکو به روزانه 
یک میلیارد فوت  مکعب )معادل ۲8 میلیون 
مترمکع��ب( گاز غن��ی افزایش م��ی  یابد.

وزی��ر نفت در آیین آغاز رس��می عملیات 
حف��اری فاز ۱۱ پارس جنوبی که از طریق 
ارتباط زنده تصویری با موقعیت مخزنی این 
فاز در م��رز آبی ایران و قط��ر ۲۴ آذر ۹۹ 
برگزار شد، ضمن قدردانی از فعالیت  های 
انجام شده در دوره تحریم، گفت: کارهای 
بزرگ و س��نگینی در این مدت انجام شده 
و در دوره تحریم ثابت کردیم که دس��ت از 
تالش نمی کشیم. بیژن زنگنه با بیان اینکه 

در دوره تحریم هر راهی را که بر ما بستند، 
تالش کردیم با ابتکار، خالقیت و مجاهدت 
همکارانمان راه دیگری بیابی��م، افزود: در 
صنعت نفت نگذاش��تیم هیچ  چیز متوقف 
ش��ود، حتی در دوران ترامپ با شدیدترین 
تحریم  ها نتوانستند تولید و صادرات ما را 
متوقف کند. وزیر نفت اظهار کرد: مدیران 
شرکت نفت و گاز پارس و پترو پارس قول 
داده  اند تا برای زمستان سال آینده، روزانه 
۵۰۰ میلی��ون فوت مکع��ب گاز از فاز ۱۱ 
پارس جنوبی برداش��ت کنیم. زنگنه یکی 
از اهداف مهم قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی را موضوع فشارافزایی عنوان کرد و 
گفت: فشارافزایی و حفظ تولید گاز در پارس 
جنوبی یک ضرورت و امری حیاتی به شمار 
می  رود و بعد از اینکه پیمانکاران خارجی 
درجه یک از توسعه این طرح کنار رفتند، 
همکارانمان همزمان مطالعات فشارافزایی 
در دریا و خشکی را دنبال و بررسی کردند 
که در مراحل نهایی ق��رار دارد و به زودی 
تصمی��م نهایی درباره آن اتخاذ می  ش��ود. 
وی از امضای قرارداد س��اخت تأسیس��ات 
فشارافزای سکوهای گازی پارس جنوبی در 
آینده نزدیک خبر داد و افزود: این قرارداد 

برای ساخت چندین توربین و کمپرسور با 
یک شرکت داخلی به امضا می  رسد. وزیر 
نفت وضعیت تولید گاز در پارس جنوبی را 
مطلوب خواند و گفت: خوشبختانه در هفت 
س��ال گذشته تولید گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی ۲.۵ برابر افزایش یافته و در 
حال حاضر روزانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون 
مترمکع��ب از پارس جنوبی گاز برداش��ت 
می  ش��ود. وی به ضرورت تقویت فعالیت  
های اکتشافی در مناطق حاشیه  ای پارس 
جنوبی اش��اره کرد و گفت: این مناطق از 
چندین میدان داخلی کشور بزرگتر است 
که فعالیت  های اکتشافی در آن باید دنبال 
شود. وزیر نفت اظهار امیدواری کرد توسعه 
میدان  های مشترک فرزاد و بالل به زودی 
آغاز شود. بیژن زنگنه اجرای طرح  های فشار 
افزایی و حفظ تولید گاز از میدان مشترک 
پارس جنوب��ی را نیازمند ۵۰ میلیارد دالر 
س��رمایه  گذاری عنوان کرد و گفت: اجرای 
این طرح  ها عالوه بر ایجاد اشتغال، صنایع 
داخلی را تقویت می  کند. گفتنی اس��ت، 
طرح توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از 
خروج ش��رکت  های توتال فرانسه و شاخه 
بین  المللی شرکت ملی نفت چین )سی  ان 
 پی  سی  آی( به  دلیل تحریم به  طور کامل 
به ش��رکت پتروپارس س��پرده شده است. 
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ورود تجهیزات جدید بندری به چابهار / اضافه شدن تجهیزات بندری جدید برای سایر بنادر به زودی
مدیر عامل سازمان بنادر گفت: به زودی شاهد ورود دو دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی به ارزش ۸ میلیون یورو در بندر چابهار خواهیم بود و 

تجهیزات بندری جدیدی هم برای سایر بنادر به زودی اضافه می شوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه س��ازمان بن��ادر و دریانوردی یکی از 
مهمترین حوزه  های حمل  و نقلی انتفاعی 
به ش��مار می  رود که تمام منابع آن اعم از 
بودجه و س��رمایه از محل درآمد ها حاصل 
می  ش��ود، تصریح کرد: در سازمان بنادر و 
دریانوردی همواره ش��اهد آن هستیم که 
ظرفیت  و برنامه  های تعیین شده در حوزه 
کمی و کیفی در جهت توسعه بنادر باشد تا 
بتوان درآمدها را محقق کرد. محمد راستاد 
با بیان اینکه امیدواریم با همکاری تمامی 
فع��االن در بخش خصوص��ی و همکاری و 
همت تمامی فعاالن در این حوزه ش��اهد 
افزایش توسعه حمل و نقل دریایی و بهبود 
اقتصادی کشور باشیم، گفت: سازمان بنادر 
و دریانوردی با توجه به مسئولیت در حوزه 
حمل و نق��ل دریایی کش��تیرانی و بنادر 
بازرگانی تالش کرده زنجیره فعالیت منتهی 
به سایر مشکالت حمل و نقل را فعال نگه 
دارد. او ادامه داد: تالش کرده ایم که زنجیره 
فعالی��ت این حوزه ه��ا را از طریق دریافت 
اطالعات و پویا و با کیفیت نگه داریم. مدیر 
عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی در مورد 
پروژه های بندر چابهار هم گفت: به زودی 
ش��اهد ورود دو دس��تگاه جرثقیل موبایل 
س��احلی به ارزش 8 میلیون یورو در بندر 
چابه��ار خواهیم بود و این تجهیزات اولین 
تجهیزاتی هس��تند که در قالب تعهد 8۵ 
میلیون دالری وارد ش��ده است. او با بیان 

اینک��ه تجهیزات ایتالیای��ی- هندی  ها در 
حال ورود به چابهار هس��تند و حداکثر تا 
چند روز آینده به این بندر می  رسند، گفت: 
این تجهیزات شامل جرثقیل  های موبایل 
ساحلی هستند که برای تخلیه و بارگیری 
محموله  ها از کشتی در اماکن بندری مورد 
اس��تفاده قرار می  گیرند و این روند تجهیز 
بندر چابهار با مکانیس��م  های مختلف به 
صورت مس��تمر ادامه دارد. رئیس سازمان 
بنادر و دریانوردی ادامه داد: از آنجا که بندر 
چابهار از نظر زیر ساختی، کامال مدرن است، 
برای تجهیز کاملش با برنامه منسجم پیش 
می  روی��م و اتکا اصلی  مان به توان داخلی 
اس��ت. البته تحریم  های آمریکا ناعادالنه، 
غیر قانونی و ظالمانه بود و به بخش صنعت 
حمل و نقل دریایی کشور نیز تحمیل شد، 
اما مانند سایر حوزه  ها تمام تالشمان را به 
کار بس��تیم تا با اتکا به توان داخلی، بخش 
دریایی کمترین فشار را تحمل کند، دچار 
اختالل نشود و بتواند کار خودش را انجام 
دهد. راس��تاد تاکید کرد: بای��د آمادگی و 
توان خودمان را برای تامین نیازهای حمل 
و نقل دریایی کش��ور به هر طریق ممکن 
حفظ کنیم و به تصمیمات خارجی وابسته 
نباش��یم. مس��لما اگر چنانچه محدودیت 
در این زمینه نباش��د زمینه برای توس��عه 
فعالیت ب��ه ویژه در حوزه جذب س��رمایه  
گ��ذاری خارج��ی در حوزه  ه��ای روبنایی 
تجهیزات بنادر بیش��تر فراهم می  ش��ود.

تجهیز همه بنادر کشور؛ برنامه 
سازمان بنادر و دریانوردی

راستاد اظهار کرد: تجهیزات بندری جدیدی 
هم برای سایر بنادر به زودی اضافه می شوند 
و م��ا هم به عنوان متول��ی اصلی در حوزه 
بنادر برای کنت��رل و اجرای چند منظوره، 
پروژه  هایی را در دست اجرا داریم و این یک 
بخش مهم برای تجهیز بنادر با استفاده از 
توان ملی است که در این رابطه انجام شده 
اس��ت. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح 
ک��رد: به لحاظ این چارچوب، در س��ازمان 
بنادر و دریانوردی همواره شاهد آن هستیم 
که ظرفیت  ها و برنامه  های تعیین شده در 
حوزه کمی و کیفی را برای توسعه بنادر به 
موقع بتوانیم محقق کنیم. معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی با بیان اینکه این دستاورد ها 
موید پویایی تحرک و توسعه سازمان بنادر 
و دریانوردی است، بیان کرد: سازمان بنادر 
و دریا ن��وردی ب��رای ایج��اد ظرفیت  های 
بندری کش��ور اقدامات مهمی را در دستور 
کار خ��ود قرار داده که یک��ی از مهمترین 
آن  ه��ا، برنامه  رونق اقتصادی س��واحل و 
تجهیز زیربنا ه��ا و روبنا های بنادر کوچک 
اس��ت که منجر به بهبود شرایط اقتصادی 
و ایجاد اش��تغال در نوار س��احلی اس��ت.
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حاضرم با هر کسی که بگوید نمی  توانیم شناور صادر کنیم چالش کنم / به دریا اهمیت نمی  دهیم
رئیس مرکز طراحی و برنامه  ریزی ساخت شناور های نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه از ظرفیتمان استفاده نمی کنیم و به دریا اهمیت 

نمی  دهیم، گفت: حاضرم با هر کسی که بگوید نمی  توانیم صادرات شناور کنیم چالش کنم و می  گویم می  توانیم.

بنا به اعالم آجا، داستان ساخت و طراحی 
ش��ناور در کش��ورمان هم داستان جالبی 
است. حتی اجازه تعمیر هم نداشتیم و هر 
چه بود توسط مستش��اران خارجی انجام 
می  شد تا جاییکه امروز شناور های ۱۳۰۰ 
تنی به نام جماران، سهند، دماوند و دنا می 
 سازیم و ساخت س��ازه  های سنگین تر را 
شروع کرده  ایم. در بخش تجاری نیز کشتی 
های بزرگ کانتینربر و نفتکش و در بخش 
فراساحل سکوها و سازه های عظیم دریایی 
را س��اختیم. اینها همگی یک پیام دارد؛ ما 
م��ی  توانیم. این واژه برای ایرانیان یک واژه 
راهبردی و البته ش��دنی اس��ت. گفتگوی 
امیردریادار مصطفی شاه  کرم رئیس مرکز 
طراحی و برنامه  ریزی س��اخت شناور های 
نیروی دریایی ارتش با میزان که از این روند 
رو به رشد و افق زیبای پیش رو می گوید. 

لطفا برای شروع توضیحی در مورد 
مرکزی که مدیریت آن را شما بر 

عهده دارید، بفرمایید.
یگان  های قدیمی ما در نیروی دریایی ارتش 

برای قب��ل از انقالب و فرس��وده بودند لذا 
ضرورت جایگزینی باعث شد تا از ۲۰ سال 
گذشته این مرکز ایجاد شود که کار عمده 
آن طراحی، تغییرات در طراحی  ها و بهینه 
 سازی، مهندسی  خرید و خرید و ارسال برای 
دریای شمال در کارخانجات ۷ آذر و جنوب 
در کارخانجات نداجاست. کار ما در واقع در 
یک جمله طراحی، مهندسی  خرید، خرید 
و ارس��ال اقالم برای ساخت و نصب است.

یعنی مرحله قبل از تولید با شماست؟
بل��ه

چه نوع شناور هایی را شما طراحی 
می  کنید؟

ش��ناور های زیرس��طحی کامال در اختیار 
وزارت دف��اع اس��ت. البت��ه چن��د فروند 
کارخانج��ات  در  را  غدی��ر  زیردریای��ی 
س��اختیم، ام��ا االن کال زیر نظ��ر وزارت 
دفاع اس��ت. کار م��ا در مورد ش��ناور های 
سطحی بوده و در آن حوزه فعالیت داریم.
االن که صحبت از ناوشکن می  شود 
با 10 سال قبل که ناوشکن جماران 

متولد شد شرایط فرق کرده و خیلی 
راحت از ساخت ناوشکن  هایی مثل 

سهند، دماوند و دنا می  گوییم. چطور 
شد در این سال  ها به این توان 

رسیدیم؟
طبیعی است، چون خودمان کار می  کنیم 
و وابسته به جایی نیستیم. در واقع دو روش 
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برای تامین تجهیزات وجود دارد؛ یک روش 
قب��ل از انق��الب بود که ناو ه��ا از انگلیس، 
آمریکا و ... خریداری می  ش��د و افراد آنجا 
آموزش می  دیدند و یگان  ها را با خودشان           
می  آوردند. یک روش هم بعد از انقالب اتفاق 
افتاد و مجبور شدیم به خاطر تحریم  های 
غربی، نوس��ازی را شروع کنیم و روی پای 
خودمان ایستادیم. جماران که متولی اصلی 
آن نیروی دریایی است، ولی بعد از جماران 

و دریا هایی که با جماران رفتیم توانستیم 
خیلی بخش  ها را بهینه کنیم. روی ناوشکن 
دماوند که در کالس جماران بود تغییرات 
زیادی دادیم. بعد از دماوند؛ ناوشکن سهند 
بود ک��ه آن هم دچار تغیی��رات باالی ۵۰ 
درصد ش��د. حتی از نظر مواد ساخت بدنه 
تغییرات داشتیم و از فوالد ایرانی استفاده 
کردی��م و آلومینیوم را کنار گذاش��تیم. به 
طوریکه ناوشکن سهند تا حد زیادی ساخت 

خودمان بود. طراحی، بدنه، مواد، سیستم 
رانش و خیلی چیز های دیگر ایرانی شد. در 
جماران در طراحی سیستم رانش وابستگی 
به خارج داش��تیم و مش��اوره می  گرفتیم، 
ولی در س��هند دیگر کس��ی را نداشتیم و 
به اتکای خودمان همه کار کردیم. ترس��ی 
نداشتیم و سرعتمان هم خیلی خوب بود.
در مورد همکاری  هایی که با بخش 
 های خارج از نیروی دریایی دارید 
بفرمایید این همکاری  ها در چه 

سطحی است؟
در م��ورد وزارت دف��اع، در واقع ما کارفرما 
هستیم. در بحث دانشگاهی و شرکت  های 
دانش  بنیان با دانشگاه  ها نتیجه گرفتیم، زیرا 
دریا تکنولوژی خود را دارد. س��واد و دانش 
را دارند، اما سیستمشان طوری نیست که 
دانشجو ها کار عملی داشته باشند. با مشاوره 
و بازدید های میدانی و افزایش ارتباطات در 
حال رفع این مشکل هستیم. شاید ریشه در 
حجم کم تولیدات در حوزه کشتی  سازی 
ما دارد. مجتمع کشتی  سازی خلیج فارس 
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م��ا از نظر تجهیزات، حوضچه و ... چندین 
برابر کشتی  س��ازی هیوندای کره  جنوبی 
اس��ت، ولی آنها سالی ۲۰ کشتی اقیانوس 
 پیم��ا  می  س��ازند و ما هر ۱۰ س��ال یک 
کشتی. فرق ما این اس��ت که نمی  توانیم 
از ظرفیتمان اس��تفاده کنی��م. به نظرم به 
دری��ا اهمیت نم��ی  دهیم. ما م��ی  توانیم 
ه��زاران نفر را در خط آبی خود مش��غول 
کشتی  سازی کنیم. هر ش��یپیارد فعال و 
در حال تولید می  تواند ۵ هزار نفر ش��غل 
مس��تقیم و غیر مستقیم ایجاد کند. با این 
کار هجوم جمعیت به مرکز کاهش می  یابد 
و مهاجرت معکوس به سمت آب خواهیم 
داشت. دانشگاه ما باید با دریا تلفیق شود و 
برای این کار نیاز به انبوهی از تولید دریایی 
در سال است. یک شرکت دانش  بنیان بود 
که در س��ال ۹8 توانست یک قطعه بسیار 
مهم در آب ش��ور را برای ما تولید کند در 
حالیکه هر یک متر از نمونه خارجی آن ۵۰ 
میلیون تومان هزینه داشت و این شرکت 
توانس��ت هر یک متر را زی��ر ۱۰ میلیون 
بس��ازد و کیفیتش را هم با ۴۰۰ س��اعت 
تست عملی امتحان کردیم که موفق شد.
آیا شرکت  های فعال در این حوزه از 

نیاز های شما مطلع شده  اند؟
ارتباط را ما ایج��اد می  کنیم. مثال صنایع 
ف��والد داخل��ی ورق دریای��ی تولی��د می  
کن��د و م��ا از ورق دریایی ف��والد داخلی 
در س��هند اس��تفاده کردیم که باید در ۱۰ 
سال تس��ت  های خود را بگذراند و ببینیم 
ورق ایرانی چق��در کار می  کند. البته ما با 
شرکت  های کوچک خیلی راحت کار می 
 کنیم، ولی تعداد تولیدات آنها کم اس��ت.
در مجموع امروز وضعیت ما در نیروی 

دریایی در حوزه خودکفایی چگونه 
است؟

واقعا گلوگاه خاصی نداریم و مش��کالت در 
حد همین مواد پایه است یعنی تمام قطعات 
را داری��م. االن از قطع��ات مکانیکی تامین 
شدیم و حتی قطعات الکتریکی و برد های 
مغناطیس��ی را در داخل تولید می  کنیم و 
درصد وابستگی  ها به خارج به صورت مداوم 
در حال کاهش است. البته موتور کشتی را 
باید کنار بگذاریم، چون در دنیا کشور های 
انگشت  ش��ماری هستند که موتور کشتی 
تولید می  کنند ما هم فعال نمی  توانیم تمام 
موتور را به طور کامل تولید کنیم. روند ما 
کامال رو به جلو بوده مثال در مورد ناوشکن 
جم��اران باالی ۹۰ درصد قطع��ات را وارد 
کردیم و اینجا مونتاژ و نصب شد، اما امروز 
در ناوش��کن  هایی که می  س��ازیم حداقل 
۵۰ درصد کامال داخلی اس��ت. نکته مهم 
اینجاس��ت که ما، چون نتوانستیم بخریم 
مجبور شدیم خودمان بسازیم و شاید اگر 
می  توانستیم بخریم چنین مرکزی وجود 
خارجی نداشت. االن هم اگر تحریم نباشد و 
پول هم باشد به نظرم خریدش غلط است.
کیفیتش چطور؟ آن هم قابل مقایسه 

است؟
کیفیت را باید بر اساس شاخص  های مناسب 
بررس��ی کرد. من خودم چندین ناوشکن 
خارجی را دیدم و داخلش رفتم. قطعا از نظر 
کیفیت ممکن است با آن  ها قابل مقایسه 

نباشد و در بخش  هایی ما جلوتر باشیم یا 
عقب تر، اما همین که توانستیم بدنه را در 
همه موج  های یک تا ۵، متفاوت بسازیم و 
داخل هم متفاوت باشد و از همه تولیدات 
داخل کشور حتی تزیینات داخلی استفاده 
کنیم، خودش یک موفقیت است و ارزش 
دارد. حاال باید در سال  های متمادی ببینیم 
این قطعات و تجهیزات چه کیفیتی دارند، 
زیرا ما ضمن اس��تفاده از ناوشکن  ها تست 
هم می  کنیم. قطعا کیفیت جماران اگر در 
بدبینانه  ترین حالت نمره ۵۰ بگیرد، نمره 
دماوند ۶۰ و س��هند ۷۰ اس��ت و مطمئن 
هستم نمره دماوند جدید باالی 8۵ خواهد 
بود. ناوش��کن دنا در مجموعه وزارت دفاع 
اس��ت و یک جور هایی زمان ساختش زیاد 
ش��ده، زیرا جماران ۱۱ سال طول کشید، 
چون اولین نمونه بود، ولی دنا ۱۳ سال شده 
که به بحث  های اعتباری خورده است. بدنه 
و خیلی مش��خصاتش مثل جماران است 
یعنی دماوند و سهند خیلی بهتر از دناست. 
کاس��ه و ظاهرش مثل جماران اس��ت، اما 
تجهی��زات و تس��لیحاتش به روز اس��ت.

بعد از 11 سال فعالیت، چقدر از 
جماران راضی هستید؟

در خیل��ی چیز ه��ا ج��واب نگرفتی��م و 
در خیل��ی چیز ه��ا ج��واب گرفتی��م، اما 
تجربی��ات بس��یار خوبی برای ما داش��ت.
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با این روند می  توانیم هر سال 
ناوشکن بسازیم؟

بله اگر یک ش��ناور ۱۰۰ متری را به بخش  
های مختلف تولیدی بدهیم تا همزمان کار 
کنند می  توانیم، ولی اگر در یک مجموعه 
باش��د حداق��ل ۲ س��ال طول می  کش��د.
اخیرا تحریم  های تسلیحاتی ایران 

برداشته شد و ایران می  تواند عالوه بر 
خرید تسلیحات و تجهیزات اقدام به 
صادرات محصوالت دفاعی خود کند. 
به نظر شما به عنوان یک کارشناس 

خبره در این حوزه، چقدر نیاز به 
واردات شناور داریم و چقدر می 

 توانیم محصوالتمان را به بازار اسلحه 
دنیا عرضه کنیم؟

از نظ��ر نیاز، به انواع ش��ناور نیاز داریم و با 
توجه به کمبود یگان  ها و وظایف و اهدافی 
ک��ه داریم و اس��تعدادی که بای��د نیروی 
دریایی داش��ته باشد خیلی کم داریم، ولی 
من ترجیح می  دهم ۴۰۰ میلیون یورویی 
که یکجا بابت خرید یک ناوشکن می  دهند 
را به ما بدهند تا ۴ الی ۵ ناوشکن بسازیم، 
زیرا در ش��رایط بدون تحریم اگر پول باشد 
م��ا می  توانیم با ظرفیت موجود در جنوب 
با پول یک ناوشکن خارجی چندین نمونه 
بس��ازیم. در ای��ن صورت قطع��ا هم همه 
چیزش ساخت خودمان است هم اشتغال 
ایج��اد می  کند. من با خرید واقعا مخالفم.
کسی فکر می  کرد تا این حد در حوزه 

ساخت شناور پیشرفت کنید؟
۲۰ س��ال قب��ل با م��ن م��ی  جنگیدند و

می  گفتند چرا وارد ساخت شدید؟ آن زمان 
کس��ی فکر نمی  کرد، اما شرایط از جمله 
تحریم  ها و کمبود اعتبارات باعث ش��د به 
این نقطه  ای که امروز هس��تیم برس��یم. 

کمبود اعتبارات باعث صرفه  جویی و تحریم  
ها باعث خودکفایی می  شود. االن در یک 
روز با چندین رئیس کارگاه کوچک جلسه 
داریم که برای م��ا تولید کنند در حالیکه 
خرید یک شناور خارجی بسیاری از برکات 
تولی��د داخل را از بین می  ب��رد و عالوه بر 
این هزینه  های تعمیر و نگهداری تولیدات 
داخلی بسیار کمتر است. در مورد صادرات، 
با توجه به اس��تعدادی که االن در جنوب 
داریم حتی غی��ر از نیروی دریایی که االن 
اکثرا بیکار هستند، اگر قرارداد ها بسته شود 
همزمان می  توانند ۱۰ ناوشکن تولید کنند. 
اگر قرارداد خارجی باش��د پول هم از خارج 
می  آید و ایجاد اش��تغال می  کند و صنایع 
وارد تولید می  شوند و قطعات جدید تولید 
می  کنن��د البته نحوه قرارداد مهم اس��ت. 
چین پایین  ترین قیمت را در ناوشکن می 
 دهد. چین هزینه ساخت را غیر از تجهیزات 
چه کشتی تجاری و چه نظامی، کیلویی ۳ 
دالر گذاشته، در کشور های اروپایی ممکن 
است بین ۵ تا ۱۰ دالر باشد و ترکیه باالی 
۵ دالر است. ما االن با توجه به قیمت دالر 
زی��ر ۳ دالر و ح��دود ۱.۵ دالر  می  توانیم 
قیمت بدهیم، چون حقوق ما ریالی اس��ت 
و ب��اال هم نیس��ت از چی��ن جلوتریم. در 
تجهی��زات هم ب��ا توجه به ت��وان داخل و 
قیمت دالر باز هم جلو هس��تیم. یعنی اگر 
با ۱۵۰ میلیون یورو قرارداد ببندیم، هم زیر 
قیمت جهانی است و هم بیش از نصف سود 
اس��ت و عملی هم هست مطمئنا مشتری 
ه��م دارد. برای این کار بازاریابی تخصصی 
نی��از دارد که دس��ت وزارت دفاع اس��ت. 
همچنی��ن در قرارداد خارج��ی زمان مهم 
بوده و باید طبق تعهد تحویل دهیم. برای 
س��اخت و تست این ناوشکن ۲ سال زمان 
نیاز است و طبیعی است. تست این ناوشکن 

با استاندارد های اروپا و آمریکا حداقل یک 
سال طول می  کشد تا اطمینان کامل ایجاد 
شود. در آمریکا ساخت یک ناو هواپیمابر تا 
۱۲ سال طول می  کشد که بیشتر زمانش 
برای تس��ت اس��ت. در مجموع حاضرم با 
هر کس��ی که بگوید نم��ی  توانیم صادرات 
کنیم چالش کن��م و می  گویم می  توانیم.
چه زمانی دنبال ناوشکن بزرگتر از 

موج می  روید؟
االن رفت��ه  ایم. همین ناو آموزش��ی خلیج 
 ف��ارس به نوعی ناوش��کن هم محس��وب  
می  ش��ود فقط امکانات آموزشی و زیستی 
بیش��تری دارد و ما با این شناور وارد حوزه 
ساخت ناوشکن  های سنگین تر می  شویم. 
۲ بالگ��رد با خودش می  برد و آش��یانه هم 
دارد و نزدیک به ۱۰ هزار مایل دریانوردی 
خواهد داش��ت. فقط وزن سوختی که می 
 توان��د حمل کند به اندازه وزن کالس موج 
است. ناو بندر مکران هم قرار است تا ۷ آذر 
کارش تمام ش��ود که یک واحد پشتیبانی 
بوده و می  تواند در س��واحل دور بایس��تد 
تا گش��تی  های م��ا به س��احل برنگردند.
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آینده جهان در قطب جنوب / مسئوالن در خواب زمستانی
امروز کشورهای دنیا در تالش  اند تا از منابع سرشار در قاره و دریاهای اطراف بهره ببرند 

و آینده جهان در قطب جنوب تعریف می  شود.

مدیر طرح توس��عه نوآوری ه��ا و فناوری 
های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع 
معدنی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری گفت: سال  هاست در انتظاریم 
که ش��اید بودجه ای برای تاسیس پایگاه 
دائمی جمهوری اس��المی ایران در قطب 
جنوب تعل��ق بگیرد ولی ان��گار برخی از 
مس��ئوالن به خ��واب زمس��تانی رفته اند 
و نم��ی  خواهن��د از خواب بیدار ش��وند. 
کامبیز مهدی زاده ادامه داد: همانطور که 
دس��تیابی به دانش فضایی یا دستیابی به 
فناوری  های هسته ای و نظامی می  تواند 
در تقوی��ت اعتماد به نف��س ملی اثر گذار 
باش��د، ایجاد پایگاه دائمی در قاره یخ زده 
جنوبگان نیز می  تواند به عمق استراتژیک 
ایران کمک کند. به گفته وی، امروز حدود 
۷۰ مرکز فعال پژوهشی در قطب جنوب 
وج��ود دارد. با برگزاری همایش و نمایش 
نمی  توان در ای��ن عرصه خودنمایی کرد. 
طرح توس��عه نوآوری  ه��ا و فناوری  های 
حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی 
آماده اس��ت با همکاری با پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی و همچنین 
سازمان زمین شناسی که جای خالی آن 
در کم��ک به راهبری این طرح احس��اس  
می  شود قدم عملیاتی در این حوزه بردارد.

تامین اعتبار برای ایجاد مرکز 
تحقیقاتی در قطب جنوب

مش��اور مع��اون علمی و فن��اوری رییس 
جمهوری همچنین گفت: قاره جنوبگان با 
وسعت ۱۴ میلیون و ششصد هزار کیلومتر 
مربع بیش از هش��ت و نیم برابر مساحت 
ایران اس��ت. تقریب��ا ۷۰ درصد منابع آب 
ش��یرین جه��ان در قطب جن��وب وجود 
دارد و ای��ن در حالی اس��ت که این ناحیه 
سردترین منطقه جهان است و دمای آن 
به منفی ۹۰ درجه هم می  رس��د. اکنون 
حدود ۳۰ کشور از جمله آمریکا، روسیه، 

شیلی، فرانس��ه، آرژانتین، هند، پاکستان 
و برزیل در جنوبگان ایس��تگاه تحقیقاتی 
دارند که روس��یه با ۱۰ ایستگاه بیشترین 
ایستگاه را داراست. می  توان جلوی خرج 
ه��ای اضافه را گرفت و برای تامین اعتبار 
ایج��اد مرکز تحقیقات��ی در قطب جنوب 
قدم برداشت. مهدی زاده با بیان اینکه در 
س��ال ۱۳۷8 یک محقق ایرانی به همراه 
محققان روسی و هندی به جنوبگان اعزام 
ش��د، افزود: از این تاریخ اعالم شده دیگر 
هیچ اعزام��ی صورت نگرفت��ه. تنها عضو 
رس��می کمیته علمی تحقیقات جنوبگان 
SCAR ش��دن و ی��ا راه ان��دازی مرک��ز 
ملی تحقیق��ات جنوب��گان NCAR در 
پژوهش��گاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 
جوی کافی نیس��ت و این بخش��ی از قدم 
اول اس��ت. محققین کشور بدون هزینه و 
سرمایه گذاری نمی توانند پیشرفت کنند 

و باید برای علم هزینه کنیم. وی همچنین 
بیان کرد: باید به سمتی برویم که باالترین 
مقام های عالی کشور از این پروژه حمایت 
حداکثری و عملی انجام دهند. با توجه به  
این که بی��ش از چندین نوع ماده معدنی 
نظیر طال، مولیبدن، مس، نقره و تیتانیونم، 
توریم و .... وجود دارد و این عناصر دارای 
اهمی��ت اقتصادی و راهبردی هس��تند و 
نقش مهم��ی در آینده اقتص��ادی جهان 
بازی خواهد کرد. به همین سبب اهمیت 
ایجاد این پایگاه دائمی دو چندان می شود.

 52 کشور عضو معاهده جنوبگان
مهدی زاده با اش��اره ب��ه اینکه اکنون ۵۲ 
کشور عضو معاهده جنوبگان هستند که از 
بین آنها حدود ۳۰ کشور در قطب جنوب 
پایگاه تحقیقاتی دارند. گفت: سال هاست 
که قرار است در ۶ مرحله در مدت ۵ سال، 
کار تاس��یس اولین پایگاه دائمی ایران در 
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سامان کاال توان ابزار جزء ۱۰ ایده پرداز برتر رویداد ملی فناوری های نوین صنایع دریایی

اولین رویداد مل��ی ایده پردازی فناوری 
های نوین در صنایع دریایی کشور توسط 
مرکز نوآوری و فناوری دریایی دانش��گاه 
عل��وم دریایی ام��ام خمین��ی )ره( و با 
همکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی، س��تاد توس��عه فناوری ه��ای 
فضایی و حمل  و نقل پیش��رفته معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و 
پارک عل��م و فناوری اس��تان مازندران 
با حض��ور مدیران ارش��د صنایع دریایی 
کش��ور و وزارت علوم در دانش��گاه علوم 

دریایی بهش��هر برگزار گردی��د. بالغ بر 
۱۷۰ ایده توس��ط متخصصان این حوزه 
م��ورد ارزیابی قرار گرفت ک��ه ۳۰ ایده 
به مرحل��ه نهایی راه یافت��ه و در نهایت  
۱۰ ای��ده برتر انتخاب ش��د. از میان ۱۰ 
ایده برتر شرکت س��امان کاال توان ابزار 
ب��ا مدیریت ابراهیم چگین��ی تنها تولید 
ابزار آالت پیش��رفته هیدرولیک  کننده 
مورد اس��تفاده در صنایع کش��تیرانی و 
دریایی از ش��رکت های مستقر در پارک 
علم و فناوری اس��تان قزوی��ن با ارائه ۲ 

ایده تحت عناوین "مهره بر هیدرولیک" 

و "پی��چ ک��ش هیدرولیک"موف��ق ب��ه 

کس��ب عنوان دومی این رویداد گردید.  

قط��ب جنوب ب��ا هزینه ای ح��دود ۳۰۰ 
میلیارد تومان آغاز ش��ود. ک��ه تا به امروز 
در حد حرف باقی مانده است. مدیر طرح 
توس��عه نوآوری ها و فن��اوری های حوزه 
زمین شناس��ی، مع��دن و صنایع معدنی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ادامه داد: به نظر می رسد اگر وزارت علوم 
و تحقیق��ات و فناوری به تنهایی از تامین 
منابع مالی عاجز اس��ت که شواهد این را 
نش��ان می  دهد، آم��اده ایم در بحث های 
فناوری و نوآوری ب��رای راه اندازی پایگاه 
قط��ب جنوب همکاری داش��ته باش��یم. 
پیش��نهاد می کنم وزارت صمت، معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و 
وزارت علوم کارگروهی مشترک جهت راه 
اندازی عملیاتی این پروژه ملی ایجاد کند. 
مهدی زاده با بیان اینکه متاس��فانه عدم 
آشنایی بسیاری از نهادهای مذکور مبنی 
بر اهمیت ایجاد پای��گاه در قطب جنوب 
باعث شده است که به سمت عقب حرکت 
کنیم، گفت: امروز اکثر کشورهای جهان 
و س��ازمان فضایی ناسا از این ناحیه برای 
تشابه سازی با وضعیت مریخ و مطالعات 
زمین شناس��ی و ش��بیه س��ازی زندگی 
ب��ر روی مری��خ بهره میگی��رد. همچنین 
مطالع��ات زی��ادی در رابط��ه ب��ا منابع 
هیدروکربنی در جنوب��گان در تحقیقات 
پژوهشگران ایاالت متحده گزارش شده و 

از وجود دهها میلیارد بشکه نفت خام در 
این منطقه خبر دادند. نروژ، آلمان، ژاپن 
و فرانس��ه در طی این سال ها مناطقی را 
برای مطالعه و اکتش��اف انتخاب کرده اند 
و م��ا همچنان منتظ��ر اختصاص بودجه 
هس��تیم بای��د پرچم مق��دس جمهوری 
اس��المی ایران در قطب جنوب به اهتزاز 
درآید و یک روز تاخیر در این زمینه یعنی 
عقب افتادن از دریای مواد معدنی و نفتی 
و به عقب راندن کشور. به گفته وی، حضور 
در منطقه جنوبگان دارای اهمیت حقوقی 
و سیاس��ی و بین المللی اس��ت. تا قبل از 
قرن بیستم این ناحیه اهمیتی در سیاست 
بین الملل نداش��ت ولی امروز کشورهای 
دنیا در تالش اند برای منابع سرش��ار در 

قاره و دریا های اطراف بهره ببرند و آینده 
جهان در قطب جنوب تعریف خواهد شد. 
مه��دی زاده همچنین بیان کرد: جنوبگان 
یک��ی از حوزه های اصلی زمین شناس��ی 
اس��ت نظیر دیرینه شناس��ی، آتشفش��ان 
شناسی، سنگ شناسی و ژئوفیزیک و هم 
چنین یخچال شناسی از دیگر حوزه های 
علوم زمین هستند که در این منطقه حائز 
اهمیت اند. جنوبگان یک آزمایشگاه طبیعی 
جهت انجام مطالعات علمی زمین شناسی 
و زیست محیطی است و با مطالعات مغزه 
های یخی به دست آمده از این قاره میتوان 
به عنوان یک مخزن ارزشمند اطالعات در 
خصوص اقلیم گذشته و تاریخچه محیطی 
زمی��ن اطالعات مهمی را به دس��ت آورد.
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تامین آب لنج ها با خالقیت کارآفرین بوشهری
ش�رکت فنی و مهندس�ی بلندپروازان پویا دارای محصول دانش بنیان آب ش�یرین کن BWD اس�ت؛ که مرحله صنعتی و 
تجاری سازی خود را انجام داده و هدف از تولید این آب شیرین کن، تولید و تامین آب مصرفی مورد نیاز شناورهای صیادی 

با تصفیه و نمک زدایی کردن آب دریا است.

یک کارآفرینی بوش��هری با بی��ان اینکه 
این آب ش��یرین کن به صورت حرارتی و 
ب��ا فرایند تقطیر کار م��ی  کند و عالوه بر 
تصفیه آب، نمک هم بعنوان یک محصول 
ثانویه تولید می  کند، اظهار داش��ت: این 
ش��رکت مجوزه��ای الزم را از س��ازمان 
اس��تاندارد و وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��کی دریافت کرده است و به 
صورت گازی و گازوئیل سوز کار می کند. 
سعید اشکش وجود یک فن شتاب دهنده 
جری��ان هوا بین اپراتور و کندانس��ور را از 
جمله دالیل منحصر به فرد و متمایز بودن 
این دستگاه آب  ش��یرین  کن عنوان کرد 
و گفت: وجود این ش��تاب دهنده س��بب 
افزای��ش راندمان تولی��د، کاهش حجم و 
وزن و در نتیج��ه کاهش هزینه آن ش��ده 
اس��ت. وی در خصوص تجاری سازی این 
محصول گفت: در دور نخست بازاریابی و 
فروش محصول، لنج داران صیادی با توجه 
به مشکالت متعددی که در زمینه تامین 
آب آشامیدنی با آن روبرو هستند انتخاب 
شدند و در زمان حاضر برای نمونه از این 
آب ش��یرین کن بر روی یک لنج صیادی 
اس��تفاده شده است. اش��کش در رابطه با 
اینکه این اختراع ت��ا چه میزان می  تواند 
مش��کل کم آبی را در استان برطرف کند، 
گفت: با تجهیز لن��ج  های صیادی به این 
آبشیرین کن تولید ۶۶ میلیون لیتر در ماه 
از آب مصرفی لنج  ه��ای صیادی از روی 

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان برداشته 
می  ش��ود و با تامین این میزان آب کمک 
خوبی به منابع آبی اس��تان می  شود. وی 
نیاز نداش��تن ب��ه قطع��ات زود تعویض، 
تعمیر و نگهداری زود هنگام، تولید آب با 
هزینه بسیار کم، مصرف کم برق، کارکرد 
سیس��تم در دمای ۶۰ تا 8۰ درجه و عمر 
باالی تاسیسات، امکان تولید آب با انرژی 
سوخت گاز و حتی گرمای بدون استفاده 
 در تاسیس��ات صنعتی که ب��ی رویه تلف 
می  ش��ود )مانند مشعل  های صنایع نفت 
و گاز(، نداشتن رسوب و خوردگی بدلیل 
پلیمری ب��ودن تمام��ی اج��زا از مزایای 
اقتصادی این نوع آب ش��یرین کن است. 
اشکش استفاده نکردن از مواد شیمیایی، 
گازهای گلخانه  ای، قابل استفاده از انرژی 
ه��ای حرارتی تلف ش��ده در تاسیس��ات 
صنعتی، رعایت مس��ائل زیست محیطی 
درخصوص میزان ش��وری و دمای پساب 
تخلیه ش��ده در دریا را از مزایای زیس��ت 
محیطی این آب ش��یرین کن عنوان کرد. 
این کارآفرین بوشهری گفت: در سیستم 
آب ش��یرین ک��ن BWD از جری��ان آب 
کندانس��ور که نس��بت به پس��اب حجم 
بس��یار زیادی دارد با آب پساب ترکیب و 
س��بب می  شود دما و ش��وری آبی که در 
دریا تخلیه می  ش��ود، کاس��ته شود و به 
دما و میزان ش��وری مطلوب برس��د. وی 
یادآور شد: در پروسه کارکرد این فناوری 

از گاز گلخانه  ای اس��تفاده نش��ده است و 
همچنین راه  های متع��ددی برای تامین 
ان��رژی حرارت��ی از جمل��ه گاز طبیعی، 
حرارت تلف شده در صنایع صنعتی، کوره 
خورش��یدی امکان پذیر است. اشکش در 
خصوص نقش آب شیرین کن  ها در حوزه 
کشاورزی اظهار کرد: با توجه به تغییرات 
اقلیمی در منطقه و کمبود آب در تمامی 
بخش  ه��ا از جمله کش��اورزی و صنعت 
فعاالن این بخش به ناچار بسوی استفاده 
از سیستم های تصفیه و نمک  زدایی آب 
ترغیب می  ش��وند، که باتوجه به ش��رایط 
استان بوشهر، مزارع پرورش میگو، گلخانه 
و مزارع کشت گوجه فرنگی از متقاضیان 
عمده در بخش کش��اورزی به آب شیرین 
کن  ها هستند. وی گفت: تاکنون ۱۱ نفراز 
جوانان تحصیل کرده به صورت مستقیم 
و ۲۰ نف��ر نیز ب��ه صورت غیر مس��تقیم 
در این زمینه فعالی��ت می  کنند. الزم به 
ذکر اس��ت فقط در اس��تان بوشهر ۳۰۰ 
فرون��د لنج صیادی و س��فری وجود دارد.
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