


   Marine engineering
         نشريه انجمن مهندسي دريايي ايران

صاحب امتياز:      انجمن مهندسي دريايي ايران 
مديرمسؤول:              مهندس اکبر فالحتی آذر
دبير تحريريه:                                   سعيد بهبد  
مدير مالی:                               سيداحمد صفوی
طراحي، گرافيك:                               سعيد بهبد
بازاريابی:                                مهدی فالحتی آذر

 www.iraname.com      :پايگاه اينترنتی انجمن
    info@iraname.com             :پست الكترونيكي
کدپستي:                                 1473684964
صندوق پستي:                          13445-874

تلفن:                            021-44273495-7           
نمابر:                                  021-44261045

فـــــــهرست
سرمقاله                                                                                                             10

پيشرفت کشور در حوزه حمل و نقل دريايی                 11                                

الحاق اولين هاورکرافت ساخت ايران به ناوگان در سال 1400                12

تاثير پاندمی کوييد-19 بر آلودگی درياها                13

اعتبار 6000 ميليارد تومانی سازمان بنادر برای ساخت 83 فروند شناور                 15

امضای تفاهم نامه همكاری برای توسعه گردشگری ساحلی و دريايی                 16

صرفه  جويی 21 ميليون يورويی با ساخت شناور دريا پاک 1                           17

کمك 60 شرکت صنعتی و دانش  بنيان در ساخت ناوشكن ايرانی                  18

کاوشگر خليج فارس توسعه دهنده علوم دريايی کشور                                 20

برگزاری مسابقه  عكس و فيلم "کشتی زيبای من"                                            20

ساخت اولين دکل  حفاری کامال ايرانی در ايزوايكو                                           21

چين به دنبال "راه ابريشم قطبی" تا سال 2025                                             21

بيشتر شدن نياز بشر به اقيانوس  ها در آينده                       22

رنگ  آميزی سكوی يازدهم پارس جنوبی در خليج فارس                                         23

کارنامه مديريت اکتشاف شرکت ملی نفت در اکتشاف ميادين نفتی و گازی             24

 رونمايی از طرح کشتی رو - رو با پيشرانه انرژی بادی                                     25

 ارزآوری با ايجاد مرکز کشتی سازی برای کشور                                                26

 توليد قايق قدرتمند فايبرگالس با چاپگر سه بعدی                                         26

 صرفه  جويی قابل توجه با ساخت داخل فيلترهای کارتريجی پايانه شناور فرآورشی کوروش      27

 امضای 2 قرارداد ساخت شناور راهنمابر به ارزش 390 ميليارد تومان         28

 راز جديدی از مثلث برمودا                                                28

 استفاده از پهپادهای خودران برای نظارت بر عمليات بندری آنتروپ بلژيك    29

 توليد فيلتر نانو جهت تصفيه آب شور توسط استارتاپ لهستانی                     29

مجهز شدن فرانسه به 4 زيردريايی هسته  ای جديد به ارزش ميلياردها يورو       30

پايگاه خبري - تحليلي دريايی ايران:
www.marinenews.org 
info@marinenews.org        :پست الكترونيكي

پایگاه خبری- تحلیلی دریایی ایران

شماره صفحه عنوان

شماره ثبت عالمت: 319093

تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خ پيامبر شرقی، 

خ شاهد، کوچه وحدت 4، پالک 8، واحد 4، طبقه 4

نشاني انجمن:

















صفحه 10شماره 142/  اسفند ماه 1399

دستیابی به اقتصاد پایدار با بهره گیری از همه ظرفیت ها، توان علمی و جوانان خالق

سال نود و نه رو به پایان است و صدای پای بهار به گوش می رسد. خوشبختانه در سال 99 شاهد تحوالت مهمی در عرصه دریایی کشور 

بودیم که امید اس��ت منش��ا ثمرات مثبتی برای این بخش مهم اقتصاد در صنعت کشور باشد. تغییر شرایط سیاسی و بین المللی نیز از 

تحوالت عمده این سال بود، که مسلما در صنعت دریایی که ماهیت آن بین المللی است، بسیار تاثیر گذار خواهد بود. 

صنایع دریایی به عنوان یکی از بنیادی ترین صنایع کشور ما طی سال های اخیر مورد توجه مسئولین عالیه کشور قرار گرفته است و 

اخیرا دولت سند "برنامه راهبردی صنایع دریایی افق 1404" را برای نهایی سازی و ابالغ پیش رو دارد، زیرا به درستی می داند که یکی 

از ش��اخص  های مهم و پرپتانس��یل دستیابی به توس��عه پایدار و اشتغال و آبادانی مناطق ساحلی توجه به این صنعت است که می باید 

تضامین منطقی، سرمایه  ها و تسهیالت ذیقیمتی را برای روز آمد کردن این سیستم به کار گیرد. بر همین اساس سرمایه گذاري هاي 

زیادي در این صنعت دیرپا و اس��تراتژیک انجام ش��ده و متخصصین و کارشناس��ان ایراني در حوزه هاي متعدد دریایي از قبیل طراحي، 

ساخت و تعمیر شناور، ساخت، نصب و بهره برداري از سازه هاي دریایي، سکوهاي نفتي، خطوط لوله دریایي، سازه هاي شناور، صنایع 

آبزی، ساخت تجهیزات دریایی، انرژی های تجدیدپذیر و ... ورود نموده اند و درس آموزی و دستاوردهاي قابل توجهي به ارمغان آورده 

اند. ش��وربختانه با وجود دس��تاوردهاي فوق، هنوز نتوانسته  ایم از توانمندی ها و استعداد های پربار چه در محیط های آکادمیک و چه 

زنجیره تامین بطور کامل بهره ببریم. با وجود تحریم  های سخت و باالرفتن نرخ ارز هر چند هزینه مواد اولیه و تجهیزات افزایش می یابد 

و بهای تمام ش��ده محصول باال می رود، اما از آنجاییکه بخش��ی از قیمت تمام شده کاالی تولید کنندگان متاثر از بهای مواد اولیه تهیه 

شده در داخل کشور و هزینه های دستمزد مرتبط می باشد، در نهایت با کاهش ارزش پول ملی، کاالی تولید داخل مزیت قیمتی جذاب 

تری نسبت به کاالی مشابه خارجی پیدا خواهد کرد و تقاضا برای کاالی تولید داخل بیشتر می  شود؛ بنابراین خلق ارزش افزوده توسط 

بنگاه های اقتصادی و تولیدی و اعمال  مدیریت یکپارچگی در آن می تواند این نگرانی را ترمیم نماید که به معنای جذابیت بیشتر تولید 

و در نتیجه افزایش عالقه به سرمایه  گذاری و باال رفتن اشتغال داخلی خواهد بود. 

الزمه دستیابی به اهداف فوق بسیج تمام توان برای تبدیل قرن 15 شمسی و سال 1400 به سالی پرتحرک، پربازده و همراه با برنامه 

جامع راهبردی اس��ت. مس��ائل و مش��کالت فراوان هستند و فرصت ها نیز با سرعت در حال گذر، باید با همکاری و هم افزایی حرفه ای 

حرکت های حمایتی و عملی ملموس فراهم شود که خود به خود گسترش یافته و به تدریج تقویت و مستمر شوند. هم اکنون بهترین 

زمان برای اتخاذ سیاست های مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان، حمایت از ایده ها و محورهای صنعتی - دانشگاهی و صنایع داخلی 

و بهره  گیری از توان علمی کشور و جوانان تحصیلکرده خالق که سرمایه اصلی کشور هستند، می باشد. امیدواریم که سال 1400 سالی 

برای تحقق این اهداف و برداشتن گام هایی تاثیر گذار دیگر در جهت ایجاد اقتصاد پایدار، اشتغال آفرین و اعتالی کشور عزیزمان باشد. 

پیشاپیش فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت را تبریک عرض نموده و امیدواریم به فضل و رحمت خداوند متعال سال 1400 سالی پر از 

سالمتی، برکت، همدلی و بالندگی برای تمام مردم جهان، خصوصا هم میهنان گرامی باشد. 

بهارتان زیبا و افکارتان پر از عشق به کمال
هیأت تحریریه
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پیشرفت کشور در حوزه حمل و نقل دریایی
وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال سخت شیوع ویروس کرونا و همراه با تحریم  های ناجوانمردانه آمریکا، حرکت خالقانه و 

نوآورانه پیشرفت کشور در حوزه حمل و نقل دریایی تداوم داشته است.

محمد اس��المی در مراسم بهره برداری از ۲0 طرح 

توسعه  ای و زیربنایی بندر شهید رجایی در هرمزگان، 

تاکید کرد: با وجود سخت ترین شرایط تحریمی و 

ش��یوع ویروس کرونا در پایان هر هفته پروژه  های 

بسیار مهمی توسط رئیس جمهوری، افتتاح و به بهره  

برداری می  رس��د. وی در این مراسم که چهاردهم 

اسفند با اس��تاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس و 

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، 

اظهار داش��ت: دشمنان باید بفهمند که تحریم ها 

و تهدیدها هیچ جایگاهی در متوقف کردن توسعه 

ایران و پیش��رفت های اقتصادی این کش��ور ندارد. 

وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: اهتمام ویژه  ای در 

دولت بوده و هست و از تالش و کوشش مستمری 

که جامعه خدوم وزارت راه و شهرس��ازی که شامل 

مشاور و پیمانکاران و تهیه کنندگان مصالح و لوازم 

می شود امروز کشور به یک کارگاه سازندگی تبدیل 

شده است. پروژه ها در تمامی کارگاه ها فعال هستند 

و خروجی آن نیز به ش��کل ملموس توس��ط مردم 

دریافت شده اس��ت. عضو کابینه دولت دوازدهم با 

اشاره به اینکه در بندر لنگه 50 کیلومتر راه افتتاح 

می  شود، افزود: تا پایان دولت و حداکثر تا پایان سال 

آینده طول بزرگراه  های کشور را به ۲0 هزار کیلومتر 

می  رسانیم. ابتدای دولت طول بزرگراه  ها 1۲500 

کیلومتر بود که این رشد قابل  مالحظه با کار و تالش 

حاصل شده است. سهم بزرگی در مناطقی است که 

کمتر توسعه یافته بودند از جمله نوار ساحلی مکران 

است که از این 1۸50 کیلومتر هیچ بخشی نیست 

که بالتکلیف باشد که یا در دست ساخت است یا در 

حال بهره  برداری است. اسالمی توضیح داد: توسعه 

بندر لنگه در دستور کار است. رشد عملکرد بندر لنگه 

قاب��ل قبول بوده و تاکید کرده  ایم که هم فرودگاه و 

هم بندرلنگه بخشی از عملیات تجاری تاریخی کشور 

است که حتما باید به آن جایگاه برسد. به گفته وی، 

بخشی از دستاوردهای رشد فرودگاه و بندر لنگه به 

خود مردم مربوط می  شود که کسب و کار و تجارت و 

رفت و آمد را گسترش دهند تا سرویس هوایی برقرار 

ش��ود. در خصوص بندر نیز طرح جامع همه بنادر 

تهیه شده که از جمله آن بندر لنگه است. عملکرد 

بندر از ۲ میلیون تن عبور کرده اس��ت و با توجه به 

ش��رایط کرونا و رشد ۷ درصدی عملکرد نسبت به 

سال گذشته این عملکرد قابل قبول است. وزیر راه 

و شهرسازی خاطرنش��ان کرد: بندر لنگه استعداد 

توس��عه را دارد و باید دراین خصوص گام برداشت.
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الحاق اولین هاورکرافت ساخت ایران به ناوگان در سال 1400
فرمانده نیروی دریایی ارتش از الحاق اولین هاورکرافت ساخت کشور به ناوگان نیروی دریایی ارتش، توسط متخصصین جوان 

ایرانی در سال 1400 خبر داد.

امیر دریادار حسین خانزادی در جمع معاونین 

فرمانده��ان نداج��ا ب��ا تاکید بر اینک��ه نیروی 

دریای��ی ارت��ش با حض��ور جوان��ان متخصص 

و با ایمان توانس��ته اس��ت در تمام حوزه های 

تجهیزاتی و عملیاتی به خودکفایی کامل برسد، 

گفت: انشاهلل در سال 1400 اولین هاورکرافت 

س��اخت کش��ور جمهوری اس��المی ای��ران به 

ن��اوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می ش��ود. 

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش در این نشس��ت 

که اواخر اسفند برگزار شد با اشاره به برگزاری 

رزمایش مرکب امنی��ت دریایی بین دو نیروی 

دریای��ی ای��ران و روس��یه در ش��مال اقیانوس 

هنددر س��ال جاری، خاطر نش��ان کرد: بازتاب 

 برگ��زاری  ای��ن رزمای��ش در س��طح مل��ی و 

بی��ن الملل��ی ب��رای کل نیروه��ای مس��لح و 

همچنین برای کشور بسیار اثربخش و امیدوار 

کننده بود و پیام آن برای کش��ورهای دوس��ت 

و همس��ایه، صلح و دوس��تی و برای دش��من، 

نمایش اقتدار دریایی و امنیت جمعی توس��ط 

کشورهای حاش��یه اقیانوس هند بدون حضور 

بیگان��گان وکش��ورهای فرامنطق��ه ای  ب��ود.

و  پیش��رفت   امیردری��ادار خان��زادی، مس��یر 

فناوری ه��ای ب��ه روز دنیا در حوزه موش��کی 

در نی��رو ی دریای��ی ارتش را بس��یار مطلوب 

دانس��ت و اف��زود: ام��روز تم��ام ی��گان ه��ای 

سطحی و زیرس��طحی نیروی دریایی ارتش به 

 موش��ک های بومی مجهز هس��تند و انشاءاهلل 

موشک هایی با قابلیت عمود پرواز بر روی شناور 

های سطحی این نیرو نصب و عملیاتی خواهد شد.

وی کارخانج��ات نی��روی دریای��ی ارت��ش را 

بعن��وان بزرگتری��ن مجموعه صنعتی کش��ور 

در س��اخت و تعمی��ر ی��گان های س��طحی و 

زیرسطحی عنوان کرد و با بیان اینکه با پشتکار 

جوان��ان متخص��ص در نی��روی دریایی ارتش 

توانس��ته ایم در تمام حوزه ه��ای تعمیراتی و 

تجهیزاتی ب��ه خودکفایی صددرصد برس��یم، 

گفت: انشاهلل در س��ال آینده اولین هاورکرافت 

س��اخت کش��ور جمهوری اس��المی ای��ران به 

ن��اوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می ش��ود.

دری��ادار خان��زادی الح��اق ناوبندر مک��ران و 

ناوموش��ک انداز زره به نی��روی دریایی ارتش 

را افتخ��ار بزرگی برای کل نیروهای مس��لح و 

کشور دانست و تصریح کرد: این رویداد ملی، با 

هم��کاری و همدلی همه فرماندهان و کارکنان 

در نیروی دریایی ارتش انجام ش��د و همواره به 

خود می بالیم که در این لباس مقدس، امنیت 

و آرامش را برای مردم کش��ورمان هدیه دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش موفقیت این نیروی 

راهبردی در تمام حوزه ها را وجود سرمایه نیرو 

نیروی انسانی متعهد عنوان و خاطر نشان کرد: 

ثمره همه دس��تاوردها در این نیروی راهبردی 

تنه��ا با تالش و حضور نیروی انس��انی متعهد، 

متخص��ص و با ایمان اس��ت که بای��د قدردان 

تم��ام کارکن��ان وخان��واده های آنان باش��یم.

امیر دریادار خانزادی با اشاره به اینکه کارکنان 

و خانواده های نیروهای مس��لح هم��واره مورد 

تهدید فرهنگی دشمنان هس��تند، یادآور شد: 

تم��ام فرماندهان ،کارکنان و خانواده ها بعنوان 

پیش��انی نظام مق��دس، الگویی ب��رای جامعه 

محسوب می شوند و باید بیش از پیش به حفظ 

و رعایت رفتار و کردار خود توجه داشته باشند.
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تاثیر پاندمی کویید-19 بر آلودگی دریاها
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی: تولید بیش از پیش تجهیزات محافظت شخصی در مقابل کرونا، آسیب 
های جانبی زیست محیطی بویژه به اقیانوس ها وارد می کند. این پژوهشگاه با دارا بودن کشتی تحقیقاتی می تواند مرجعی 

معتبر جهت ارزیابی تاثیر کرونا بر آلودگی دریاهای پیرامونی باشد. 

 بهروز ابطحی با بیان اینکه اواخر س��ال ۲019، 
گزارش هایی از ویروس کرونا در چین منتش��ر 
ش��د که به س��رعت به یک همه گیری جهانی 
ب��ا میلیون ها مبت��ال و صدها ه��زار تلفات در 
سراس��ر جهان تبدیل ش��د، اظهار داش��ت: در 
انتهای س��ال ۲0۲0 تعداد مبتالیان کووید 19 
به حدود ۸4 میلیون نفر و مرگ و میر ناشی از 
آن به بیش از یک میلیون و هش��تصد هزار نفر 
رسید، با ش��یوع ویروس کرونا و کاهش سفرها 
و همچنین تعطیل ش��دن مراکز گردش��گری، 
انتظار می رفت که محیط  زیست دریایی فرصت 
بازس��ازی خود را پیدا کند اما تولید زباله  های 
مرب��وط به تجهی��زات محافظت ف��ردی مانند 
ماسک، دس��تکش و حجم زیاد ش��وینده  ها و 
مواد ش��یمیایی آالینده محیط  زیس��ت، بالی 
دوباره ای به جان محیط زیست دریایی انداخت. 
وی افزود: هر س��اله هش��ت میلی��ون تن زباله 
پالس��تیکی به اقیانوس ها راه م��ی یابد، اکنون 
این بحران قدیمی در سایه ویروس کرونا شکل 
جدیدی پیدا کرده و مصرف روزانه ماسک  های 
جراحی و پالس��تیک های یکبار مصرف موجب 
 بحران جدید در آلودگی پالستیکی اقیانوس  ها 
می شود، کووید 19 اولین بیماری عالم گیر است 
که در آن از پالس��تیک و وسایل یکبار مصرف 
به طور گس��ترده استفاده می ش��ود، امروزه در 
سطح جهانی، مقررات و توصیه های بهداشتی 
در بسیاری از کش��ورها به استفاده از تجهیزات 
حفاظت فردی یکبار مص��رف در مراقبت های 
بهداشتی حرفه ای، مراقبت در منزل و مراقبت 
همگان��ی تاکی��د دارد. وی اظه��ار داش��ت: به 
 عنوان مثال عالوه بر ماس��ک و دس��تکش ها،

کیس��ه ها، ظروف، کارد و چنگال پالس��تیکی 
برای کار ایمن رستوران ها و سایر مشاغل مورد 
 استفاده قرار می گیرد، در نتیجه و بدون وجود 
دستورالعمل های روش��ن و سیستم های دفع 
پس��ماند، اخبار و رس��انه ها در سراسر جهان از 
افزایش مصرف ماسک، دستکش، روکش و سایر 
موارد محافظت شخصی و پالستیک های یکبار 
مصرف در سواحل دریاها و رودخانه ها گزارش 
 می دهند. ابطحی ادامه داد: گزارش ها نش��ان 
می ده��د که اس��تفاده گس��ترده از تجهیزات 
حفاظت ش��خصی و دف��ع نامناس��ب این مواد 
یکبار مصرف، ممکن اس��ت باعث تغییر منابع 
اصلی آلودگی بس��ترهای دریا ش��ود و به طور 
بالقوه باعث افزایش آلودگی پالستیک در آینده 
نزدیک شود، با گسترش عالم گیری کووید 19 
اس��تفاده از تجهیزات حفاظ��ت فردی و ظروف 
یکبار مصرف بیشتر می ش��ود که به نوبه خود 
 به منبع آلودگی پالستیکی تبدیل می شوند و 
ش��یوه های نامناسب مدیریت پس��ماند و دفع 
نامناسب تجهیزات حفاظت فردی و سایر مواد 
پالس��تیکی می تواند منجر ب��ه عواقب جبران 
ناپذی��ری ب��رای تنوع زیس��تی در محیط های 
دریایی ش��ود. رییس پژوهش��گاه ملی اقیانوس 
شناسی و علوم جوی گفت: از عواقب دیگر شیوع 
وی��روس کرونا این بوده ک��ه برنامه های پایش 
محیط های دریایی در س��طح مل��ی و جهانی 
احتماالً تحت تأثیر شیوع  COVID-19 قرار 
گرفته اند و بسیاری از کشورها مجبور به متوقف 
کردن عملیات میدانی پایش دریایی خود شده 
ان��د. عالوه بر این برخ��ی از تجهیزات حفاظت 
 فردی یک بار مصرف مانند دس��تکش، ماسک،

و س��ایر موارد مع��ادل آن در برنامه های پایش 
بس��تر دریا، سواحل، رودخانه ها گنجانده نشده 
اس��ت که در صورت حفظ جداول طبقه بندی 
زباله های دریایی فعلی، ممکن اس��ت به عنوان 
منبع آلودگی تش��خیص داده نش��وند. بنابراین 
پیشنهاد می شود در برنامه های پایش بسترهای 
دریایی، طبقه بندی خاصی برای اقالم تجهیزات 
حفاظت ش��خصی در نظر گرفته شود تا منابع 
آلودگی بستر به درستی شناسایی شوند، که در 
طراحی راه حل های کاهش مصرف پالستیک 
در محیط و ارزیابی تأثیرات غیرمستقیم شیوع 
COVID-19 در اکوسیس��تم ه��ای دریای��ی 

ضروری اس��ت. وی افزود: در کوتاه مدت، اثرات 
COVID-19 بر س��المت اقیان��وس به دلیل 

کاهش فش��ارهای مختلف بخشی که منجر به 
آلودگ��ی، صید بی روی��ه، از بین رفتن و تبدیل 
زیس��تگاه، معرفی گونه های مهاجم و تأثیرات 
تغیی��رات آب و هوایی می ش��ود، تا حد زیادی 
مثبت بوده اس��ت. در حالی ک��ه دریاها ممکن 
است از مزایای کوتاه مدت این اپیدمی برخوردار 
باش��د، معیش��ت و امنیت غذایی ده ها یا حتی 
صدها میلیون نفر تحت تأثیر جدی قرار گرفته 
اس��ت، ش��واهدی وجود دارد که بیانگر کاهش 
چش��مگیر در شیالت، کش��تیرانی، گردشگری 
س��احلی، توسعه سواحل و استخراج نفت و گاز 
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در س��طح جهانی اس��ت. در یک نظرسنجی 
غیررس��می اخیر که توسط اکونومیست طی 
یکی از وبینارهای ابتکار جهانی اقیانوسی انجام 
شد، شرکت کنندگان بخش های اقیانوسی را 
با کاهش گردش��گری ۷0.۷ درصد، ش��یالت 
10.4 درصد، نف��ت و گاز دریایی ۷.۲ درصد، 
حم��ل و نقل ۶.۲ درص��د، منابع تجدید پذیر 
دریایی ۲.9 درصد و پرورش آبزیان ۲.۶ درصد 
بیش��تر تحت تأثیر COVID-19 دانس��تند. 
به گفته وی کاه��ش در ترافیک حمل و نقل 
باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در این 
بخش می شود، حمل و نقل بین المللی حدود 
۲.5 درصد از سهم انتشار گازهای گلخانه ای 
را برعه��ده دارد، کاهش گازهای گلخانه ای با 
کاهش س��رعت اسیدی شدن، گرم شدن و از 
بین بردن فقر اکس��یژن به اقیانوس ها س��ود 
می رس��اند، اما اگر پایدار نمان��د، تأثیر کلی 
آن متوس��ط خواهد بود. ابطحی اظهار داشت: 
محدودیت های ایجاد ش��ده در گردش��گری 
در کوتاه مدت منجر به کاهش فش��ار ناش��ی 
از فعالی��ت های��ی مانند قایقران��ی، غواصی و 
همچنین کاه��ش میزان انتش��ار فاضالب از 
هتل های س��احلی که عمدتا خالی از سکنه 
هس��تند، شده اس��ت که بدون شک مزایایی 
برای اکوسیستم های ساحلی دارد، به عنوان 
مثال گفته می ش��ود در بریتانیا )با جمعیت 
حدود ۶۶ میلیون نفر(  اگر هر شهروند از یک 
ماسک در روز استفاده کند، روزانه حدود ۶0 
تن زباله پالستیکی آلوده تولید می شود. وی 
ادامه داد: ماس��ک های توصیه شده N95 از 
پالس��تیک هایی مانند پلی پروپیلن )PP( و 
پلی اتیلن ترفتاالت )PET( ساخته شده اند. 
به طور مش��ابه، دس��تکش ها و ماسک های 
جراح��ی از مواد غیر بافته ش��ده که اغلب از 
پلیمرهای��ی مانن��د پلی اتیل��ن )PE ،PP و 
PET( هس��تند، چنین ماسک هایی احتماالً 

 ب��ه قطعات ریز پالس��تیک کوچکت��ر تجزیه 
م��ی ش��وند. بنابرای��ن، دفع چنی��ن مواردی 
در محی��ط های باز "داس��تان پای��ان ناپذیر" 
 پالس��تیک در محیط را به بش��ریت  تحمیل 
م��ی کند. وی اف��زود: تولید دس��تکش برای 
محیط زیس��ت مضر  است. به عنوان مثال در 
تایلند، کل انتش��ار کربن ناشی از تولید ۲00 
قطعه دستکش الستیکی حدود 4۲ کیلوگرم 
CO۲ اس��ت که ب��ا توجه به ب��رآورد مصرف 
ماهان��ه توصیه ش��ده ۶5 میلیارد دس��تکش 
 در س��طح جهان، میزان کربن منتش��ر شده 
1010 × 1/44 معادل CO۲ یعنی معادل 14 
مگاتن CO۲ خواهد بود. ابطحی تصریح کرد: 
ب��ا توجه به اینکه زباله های جامد پزش��کی و 
شهری تولید شده در هنگام بیماری همه گیر 
COVID-19 به عن��وان زباله های عفونی 
در نظ��ر گرفته می ش��وند، س��وزاندن و دفن 
زباله نس��بت به بازیافت آن در اولویت است، 
که این مس��اله منجر ب��ه وخامت کیفیت هوا 
در ی��ک دوره میان مدت و بلند مدت خواهد 
 ،CH۴ و CO۲ شد. گازهای گلخانه ای، مانند
 در هنگام تجزی��ه زباله های پالس��تیکی در 
محل های دفن زباله، یا در هنگام س��وزاندن 
ضایعات پالستیک به مقدار قابل توجهی آزاد 
می ش��وند. وی ادامه داد: ماسک های صورت 
معموالً ح��اوی پلی پروپیلن )PP( هس��تند 
که ب��ه دلیل ترکیب آبگری��ز میکروالیاف ها، 
به عن��وان یک الیه محاف��ظ در برابر قطرات 
مایع بدن عمل می کنند. ماسک های صورت 
پیچیده و گران قیمت دیگر شامل پلی اورتان 

 )PAN( و ی��ا پل��ی اکریلونیتری��ل )PUR(
اس��ت. یکی از محققان فرانس��وی، در هنگام 
غواصی در دریای مدیتران��ه با مقادیر زیادی 
 دستکش التکس، ماسک صورت و بطری های
ضد عفونی کننده دس��ت روبرو شد. این نوع 
 COVID "زباله ها را می توان به عنوان "زباله
در نظ��ر گرفت که نش��انگر ن��وع جدیدی از 
آلودگی است که به مشکل پالستیکی موجود 
اضافه می شود. رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس 
شناسی و علوم جوی گفت: بر اساس ارزیابی 
س��ازمان ملل، اثرات منفی ریختن زباله های 
پالس��تیکی بر صنایع ش��یالت، گردشگری و 
حمل و نقل دریایی، ساالنه حدود 40 میلیارد 
دالر تخمین زده می ش��ود. وی اظهار داشت: 
همه گیری ویروس کرونا ضعف سیستم جهانی 
مدیریت پس��ماند را آشکار کرده است، تولید 
بی��ش از پیش تجهیزات محافظت ش��خصی 
در مقابل کرونا، آس��یب های جانبی زیس��ت 
محیط��ی بویژه به اقیانوس ه��ا وارد می کند. 
صندوق جهانی حیات وحش تخمین می زند 
که اگر فقط یک درصد از یک میلیارد ماسک 
مورد استفاده در ایتالیا هر ماه به طور نامناسب 
کنار گذاشته ش��ود، می تواند منجر به جمع 
شدن 10 میلیون ماسک پالستیکی در محیط 
و موجب آلودگی بی س��ابقه ای شود. تخمین 
زده می ش��ود کووید 19 استفاده ماهانه 1۲9 
میلیارد ماسک صورت و ۶5 میلیارد دستکش 
در س��طح جه��ان را به دنب��ال دارد. به گفته 
ابطحی، پژوهش��گاه ملی اقیانوس شناس��ی و 
علوم جوی ایران با دارا بودن کشتی تحقیقاتی 
از س��ال 1۳9۶،  اقدام به پایش خلیج فارس 
و دری��ای عمان کرده و با داش��تن داده های 
پایه کیفیت آب و رس��وب قبل از شیوع کرونا 
و جمع آوری داده های مش��ابه پس از شیوع 
کرونا م��ی تواند مرجعی معتبر جهت ارزیابی 
تاثیر کرونا بر آلودگی دریاهای پیرامونی باشد.
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محم��د راس��تاد با اش��اره به اینکه بخش��ی از 

نقش آفرینی این س��ازمان در حوزه س��فارش 

س��اخت ناوگان عملیات��ی مورد نی��از خود به 

تولیدکنن��دگان داخلی اس��ت، اظهار داش��ت: 

برنامه ریزی س��ازمان بنادر در قالب ۸۳ فروند 

ش��ناور مدنظر قرار گرفته است و برآورد ریالی 

آن بالغ بر ۶000 میلیارد تومان است. وی ادامه 

داد: ه��م اکنون بر اس��اس قراردادهای منعقد 

ش��ده، ۲۶ فروند شناور یا درمرحله ساخت و یا 

در مرحله ش��روع ساخت قرار دارند که قرارداد 

10 فرون��د آن اخیرا به امضا رس��یده و تا پایان 

سال بر اساس فرایند مناقصه ها، انتظار داریم، 

تعداد شناوری که منجر که به قرارداد و مراحل 

ش��روع س��اخت می ش��ود به ۶0 فروند برسد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سایر 

شناورها نیز بر اساس برنامه ریزی های صورت 

 گرفته ت��ا نیمه س��ال آینده ب��ه مرحله تولید

می رس��ند، عنوان ک��رد: در رابطه با زمانبندی 

تولید این ش��ناورها به طور میانگین حدود دو 

س��ال زمان نیاز است، اما ش��ناورهای کوچک 

مدت زمان کمتری نیاز دارند و در رابطه با یدک 

کش ها که از نظ��ر ابعاد و پیچیدگی، متفاوت 

هس��تند به مدت زمان بیش��تری نی��از داریم.

مکانیزم حمایتی سازمان بنادر؛ با ارائه 

تسهیالت از محل وجوه اداره شده

راس��تاد ادام��ه داد: انتظار داریم ش��اهد الحاق 

اولین شناورهای سفارش داده شده از نیمه دوم 

س��ال 1400 به ناوگان عملیاتی سازمان بنادر 

و دریانوردی باش��یم. وی ب��ا بیان اینکه بخش 

دیگ��ر طرح تح��ول صنایع دریای��ی مربوط به 

س��ایر ارگان ها است، گفت: س��ازمان بنادر در 

این رابطه نقش تس��هیل کنن��ده و حمایت گر 

 دارد و در م��ورد حمایت از صنایع دریایی برای 

سفارش های بخش خصوصی، مکانیزم حمایتی 

س��ازمان بنادر مبنی بر ارائه تسهیالت از محل 

وجوه اداره شده است که با حداقل سهم آورده و 

حداکثر میزان تسهیالت و نیز اعطا یارانه مبنی 

بر تقبل بخشی از س��ود مدنظر قرار می گیرد. 

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با تاکید 

بر اینکه سازمان بنادر کمک می کند تا ناوگان 

دریایی با کاربری های مختلف مورد نیاز کشور، 

در راس��تای اش��تغال آفرینی و رونق اقتصادی 

کشور تولید و به کار گرفته شود، اظهار کرد: در 

عین حال، فعال ش��دن صنایع دریایی و تزریق 

منابع مورد نیاز آن، از دیگر مسائل مورد توجه 

سازمان بنادر است تا این گونه به شکل بهتری 

از ظرفیت صنایع دریایی کش��ور استفاده شود.

توسعه دریامحور؛ با بیشترین نقش 

آفرینی از سوی مرجع دریایی کشور

راس��تاد در خصوص هدف طرح تحول صنایع 

دریای��ی، خاطرنش��ان ک��رد: س��ازمان بنادر و 

دریانوردی متولی بنادر بازرگانی و کش��تیرانی 

تجاری اس��ت و تامی��ن ایمنی دریان��وردی و 

حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت دریای��ی از دیگر 

مس��ئولیت های این سازمان به شمار می رود، 

بنابرای��ن زمان��ی که صحبت از مقوله توس��عه 

دریامحور می ش��ود، مرجع دریایی کشور باید 

بیش��ترین نقش آفرینی را داش��ته باشد. وی با 

بیان اینکه ایران؛ از نظر دارا بودن پتانس��یل و 

زیرس��اخت های صنایع دریای��ی قابلیت های 

خوب��ی دارد، ام��ا ظرفیت های قاب��ل توجهی 

 در ای��ن ح��وزه مغف��ول واق��ع ش��ده و امکان

به��ره گیری بیش��تری از آن وجود دارد، گفت: 

هرچند س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی به طور 

مس��تقیم مس��ئولیت صنای��ع را به ط��ور عام 

و صنای��ع دریای��ی را به طور خ��اص بر عهده 

 ن��دارد، اما به عنوان ارگانی دریایی وظیفه خود

م��ی داند ک��ه از ای��ن صنعت با کمک س��ایر 

مراجع، از جمله ش��ورای عال��ی صنایع دریایی 

حمای��ت کند. مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 

ادام��ه داد: امیداریم این فعالیت منجر به رونق 

صنایع دریایی کشور شود، چرا که این صنعت 

از نظر ایجاد اش��تغال، رون��ق اقتصادی در نوار 

س��احلی و فعال کردن صنایع جانبی، می تواند 

به ط��ور ویژه ای به اقتصاد ای��ران کمک کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره تشریح جزییات طرح تحول صنایع دریایی، از در نظر گرفتن اعتباری معادل ۶000 
میلیارد تومان برای ساخت ۸۳ فروند شناور به عنوان ناوگان عملیاتی مورد نیاز این سازمان خبر داد.

اعتبار ۶000 میلیارد تومانی سازمان بنادر برای ساخت ۸۳ فروند شناور
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امضای تفاهم نامه همکاری برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی 
 تفاهم  نام�ه همکاری مش�ترک در خصوص توس�عه گردش�گری س�احلی و دریایی به امض�ای وزیران راه و شهرس�ازی و 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسید.

آیین امض��ای تفاهم نامه همکاری مش��ترک 
در خصوص توس��عه گردش��گری س��احلی و 
 دریایی روز یکش��نبه 10 اس��فندماه با حضور 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی و علی اصغر 
مونس��ان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دس��تی در محل ای��ن وزارتخانه برگزار 
ش��د و این تفاهم نامه به امضاء دو طرف رسید.
در بخش��ی از ای��ن تفاهم نام��ه آمده اس��ت:
»تفاهم نام��ه در راس��تای رهنمودها و منویات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص 
اهمیت توس��عه مباحث دریای��ی و همچنین 
ضرورت مش��ارکت و بهره  برداری همه  جانبه 
از ظرفیت دریا در توس��عه گردشگری ساحلی 
و دریایی با تأکید بر جزایر کشور و تعامالت دو 
جانبه و به موجب تصویب نامه شماره ۶۶۶۳4/ت 
55۲9۳ه��  م��ورخ 1۶/۶/99 هی��أت وزیران با 
موضوع ابالغ سند راهبردی توسعه گردشگری 
و همچنین در راس��تای بند ۲ از شرح وظایف 
ابالغی کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، 
بنادر و جزایر کش��ور )تحت عنوان بهره برداری 
پایدار از نواحی س��احلی و دریایی(، بین وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
نمایندگی آقای علی  اصغر مونسان، وزیر میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی که از 
این پس وزارت گردش��گری نامیده می  شود و 
وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی آقای محمد 
اس��المی، وزیر راه و شهرسازی که از این پس 
وزارت راه نامیده می  ش��ود، منعقد می  شود.«
موضوع ای��ن تفاهم نامه توس��عه فعالیت  های 
گردشگری ساحلی و دریایی در قالب طرح  ها و 
برنامه  های سازگار با محیط  زیست و هم راستا 

با اهداف وزارت گردشگری و وزارت راه با بهره 
 گیری از دستاوردهای طرح مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی کش��ور )ICZM( و طرح ویژه 
راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب 
کش��ور به عنوان سند باالدس��تی و نیز ایجاد 
بس��ترهای الزم جهت همکاری و تبادل دانش 
و اطالع��ات و کمک به تولید محتوا به منظور 
توس��عه منابع گردشگری س��احلی و دریایی 
کش��ور و همکاری در راس��تای ارتقاء فرهنگ 
استفاده گردشگری از دریا به عنوان ابزاری برای 
افزایش نشاط اجتماعی، تنوع بخشی به درآمد 
ساحل  نشینان و معرفی ظرفیت  های بالقوه و 
بالفعل دریا، موضوع این تفاهم نامه است. تقویت 
همکاری  های نهادی و بین  بخشی در راستای 
سند راهبردی توسعه گردشگری، همکاری در 
بهره  برداری از ظرفیت  های وزارت گردشگری 
و وزارت راه ب��ه منظور پیش��برد اهداف کالن 
گردش��گری س��احلی و دریایی کشور، تعیین 
خط  مش��ی  ها جهت بهره  برداری خردمندانه 
مبتنی بر اصول توسعه پایدار از منابع ساحلی 
و دریای��ی ب��ا رعایت حری��م حفاظتی کمی و 

کیفی منابع س��احلی و دریایی، فراهم نمودن 
بستر الزم جهت سرمایه  گذاری جوامع محلی، 
بخش غیردولتی، بخش خصوصی اعم از داخلی 
و خارج��ی و تعاونی  ها با هدف توس��عه همه 
 جانبه گردشگری در مناطق ساحلی و دریایی 
با رعایت قوانین و مقررات مربوط، همکاری در 
بکارگیری ظرفیت  های بالقوه و بالفعل مناطق 
س��احلی و دریایی به منظور ایجاد بس��ترهای 
مناسب برای اش��تغال و افزایش درآمد جوامع 
محل��ی و ساحل نش��ینان با رعای��ت قوانین و 
مق��ررات مربوط، اهتمام در افزایش ش��ناخت 
جامعه و آش��نایی گردش��گران با جاذبه  های 
ساحلی و دریایی، سازه  های تاریخی آبی، دانش 
و فرهنگ بومی مناطق ساحلی و دریایی و جلب 
مشارکت غیر مستقیم آنان در حفظ و توسعه 
متوازن این منابع، توسعه منابع انسانی در حوزه 
گردشگری س��احلی و دریایی با بهره  گیری از 
توان تخصصی وزارت گردش��گری و وزارت راه 
و تسهیلگری در بخش ایجاد تأسیسات ساحلی 
و دریایی توس��ط بخش خصوص��ی از اهداف 
امضای این تفاهم نامه برش��مرده ش��ده است.
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صرفه  جویی ۲1 میلیون یورویی با ساخت شناور دریا پاک 1 

شناور ویژه پاکسازی آلودگی  های نفتی در دریا به آب اندازی و از چندین پروژه   بندری و دریایی بوشهر رونمایی شد.

ش��ناور ویژه پ��اک س��ازی آلودگی  های 
نفتی دری��ا پاک 1 به آب انداخته ش��د، 
این شناور نخس��تین و بزرگترین شناور 
چند منظوره مقابله با آلودگی  های نفتی 
است که  توسط متخصصان ایرانی نهایی 
و چهاردهم اس��فند ماه ب��ه بهره  برداری 
رس��ید. مبلغ س��رمایه  گذاری این شناور 
مع��ادل ۲1 میلیون ی��ورو از محل منابع 
داخلی س��ازمان بنادر و دریانوردی است. 
طول این ش��ناور حدود 55,5، عرض آن 
1۳ و ارتفاع آن ۶ مت��ر و دارای آبخور 4 
متری اس��ت و حداکثر تا 1۶ گره دریایی 
امکان حرک��ت دارد و ظرفیت حمل ۲۲ 
خدمه دریایی را داشته که 10 نفر خدمه 
و 1۲ نفر پرس��نل مقابله با آلودگی  های 
نفتی هستند و ظرفیت مخزن جمع  آوری 
آلودگی نفتی آن 550 متر مکعب اس��ت. 
همچنین طرح تدقیق مطالعات مدیریت 
یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر به 
عنوان دومین طرح تدقیق اس��تانی پس 
از مطالع��ات مدیری��ت یکپارچه مناطق 
ساحلی کش��ور، توسط س��ازمان بنادر و 

دریانوردی شروع شد و از 5 گام مطالعات 
پیش نی��از، مطالعات موضوعی، مطالعات 
تلفی��ق، فاز اج��را و خدمات آموزش��ی و 
اطالع رس��انی )گام پنجم( تشکیل شده 
است. بر اساس این گزارش، پروژه سیستم 
اطفای حریق ثابت بندرمروارید خارگ با 
اعتبار ۷5 میلیارد ریال و با هدف ارتقای 
س��طح ایمنی بندری اجرا ش��د. دومین 
پروژه، شامل تعمیرات اساسی تاسیسات 
زیربنایی محوطه بندر بوش��هر حدفاصل 
درب ورود تا انبار ش��ماره ۶ اس��ت که با 
اعتبار 145 میلیارد ریال و با هدف حفظ 

زیرس��اخت   های بندری اجرا شده است. 
پروژه برق رس��انی به اسکله بندر مروارید 
خ��ارگ نیز با اعتبار ۲0 میلیارد ریال و با 
هدف ارتقای سطخ ایمنی، افزایش امنیت 
و بهره وری اجرا شده است. اتصال سامانه 
بین المللی ناوتکس بوشهر، خارگ، گناوه، 
محمد عامری، کنگان، دیر، بوالخیر، ریگ 
و الور ساحلی به شبکه سراسری از طریق 
فیبر نوری و تجهیز و راه اندازی سیستم 
مخابراتی ترمینال مسافربری بندر بوشهر 
از دیگر طرح  های توس��عه  ای است که با 
اعتبار ۳0 میلیارد ریال اجرا ش��ده است.
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کمک ۶0 شرکت صنعتی و دانش  بنیان در ساخت ناوشکن ایرانی
رئیس س�ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: حدود ۶0 ش�رکت صنعتی و دانش  بنیان در س�اخت ناوشکن به ما کمک 

کردند و پمپ  های آب  شور دریا، تابلوها، سوئیچ بردها و سامانه  های داخلی را توسط این شرکت  ها ساخته شد.

رئیس س��ازمان صنایع دریای��ی وزارت 
دفاع گفت: در س��ال 1۳۷۶ در کارخانه 
 ه��ای نی��روی دریایی راهب��ردی ارتش 
جمه��وری اس��المی ایران نمایش��گاهی 
بر پا ش��د که فرمانده معظ��م کل قوا از 
آن نمایش��گاه بازدید داشتند. ایشان در 
پایان بازدید فرمودند: بروید یک ناوشکن 
بس��ازید. نیروی دریایی م��ا در آن زمان 
در حد س��امانه و سیس��تم بود و ساخت 
این ناوچه کار آس��انی نب��ود و این بیان 
نش��ان داد که مق��ام معظ��م رهبری به 
دنبال چش��م  انداز دوردست برای نیروی 
دریایی هستند. خطاب فرمانده به سرباز 
 نش��انگر انتظار فرمانده است پس با همه 
س��ختی  ها فرم��ان را آغ��از کردیم. در 
آن زمان تجهیزات م��ا همه غربی بود و 
 آن زم��ان راهبری و تعمی��رات را انجام 
می  دادیم ام��ا همه تجهی��زات وارداتی 
ب��ود. امیر دریادار امیر رس��تگاری اظهار 
داش��ت: مق��ام معظ��م رهب��ری ویژگی  
های ناوش��کن پیش��نهادی را نیز تعیین 
کردن��د و از ما خواس��تند ناوش��کنی با 
قابلیت حم��ل بالگرد و پرتاب موش��ک 
 بس��ازیم و نبود سامانه پرتاب موشک در 

ناوش��کن  های آن زمان ب��رای ما نقطه 
ضعف بود. ناوشکن  هایی که در آب  های 
آزاد حضور دارند، نیازمند جایگاه بالگرد و 
پرتاب موشک هستند و ساخت ناوشکن 
ب��ه تنهایی برای ما افقی دوردس��ت بود 
اما ایش��ان خواستار ناوش��کنی با قابلیت 
حم��ل بالگ��رد و پرتاب موش��ک بودند. 
وی اف��زود: در ۳0 بهم��ن س��ال 1۳۸۸ 
 ناوشکن ساخته شد و برای مراسم الحاق 
مقام معظ��م رهبری نیز حاضر ش��دند. 
 هم��ه آن س��ال برای ما خاطره هس��ت. 
رهب��ر معظم انقالب در س��خنرانی خود 

گفتند خیلی ها معتقد بودند که س��اخت 
ناوشکن شدنی نیس��ت اما این کار انجام 
شد و نسبت به همت شما این ناوشکن کار 
بزرگی نیس��ت و از نظر ایشان اساس کار 
قدردانی نیروی انس��انی از توانایی هایش 
و ش��ناخت اس��تعدادهایش است. رئیس 
سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع تاکید 
کرد: باید اس��تعداد و نیرویی که خداوند 
به ما داده اس��ت را به عرص��ه عمل باید 
بیاوریم و نباید از بزرگی و عظمت کارها 
بترس��یم. روحیه خودباوری و اراده؛ توان 
کش��ور را بجایی رسانده است که توانایی 
س��اخت ناوش��کن را داری��م. ناوش��کن 
جمهوری اس��المی ای��ران نقطه عطفی 
برای تاریخ شناورسازی نظامی ایران بود 
و این ناوش��کن تنها برای نیروی دریایی 
اهمیت ندارد بلکه دستاوردهای بزرگی را 
برای کشور داشت. رستگاری خاطرنشان 
کرد: کشورها در ساخت ناوشکن پلتفرم 
 ه��ا را تغییر نمی  دهن��د و نیازی هم به 
 تغییر پلتفرم  ها نیس��ت و س��امانه  ها و 
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سیس��تم  ها تغییر م��ی  کنن��د. رادارها 
را قدرتمندت��ر و ب��ا ب��رد باالت��ر ارائ��ه 
در  ه��ا  ناوچ��ه   دق��ت  و  دهی��م  م��ی  
و  م��ی  ش��ود  بیش��تر  یاب��ی   ه��دف  
سیستم  های هدایت آتش، جست  و جو، 
سامانه اپتیکی، سوناری و جنگال را ارتقا 
می  دهیم و بعد از ناوشکن جماران، موفق 
به س��اخت ناوشکن دماوند شدیم. سهند 
نیز در کارخانه  ها نیروی دریایی ساخته 
ش��د و در آینده نزدیک نیز ناوش��کن دنا 
را خواهیم داش��ت. وی افزود: ناوش��کن 
جماران کاماًل ایرانی است و از هیچ عنصر 
خارجی کمک نگرفته  ایم. تمامی مراحل 
طراح��ی و تولی��د توس��ط متخصصین 
داخلی انجام ش��د و این ناوشکن نیروی 
دریایی را به توانایی و س��اخت ناوش��کن 
رس��اند. برای س��اخت این ابرسامانه باید 
ده  ه��ا دفتر طراحی را ب��ه کار بگیریم و 
نیازمند دفتر طراحی ساخت سازه، رانش 
و قوای محرک��ه، رادار، س��ونار، آپتیک، 
موشک، توپخانه و… هستیم. همچنین 
دس��تاوردی برای س��ازمان  های وزارت 
دفاع ب��ود که س��اخت هم��ه تجهیزات 
مثل رادارها و س��امانه  هایی مثل جنگ 
الکترونیکی و سونار توسط سازمان  های 
صنعتی وزارت دفاع انجام شد و همچنین 

صنایع غیرنظامی کش��ور ب��ه کار گرفته 
ش��دند. رئیس س��ازمان صنای��ع دریایی 
وزارت دفاع اظهار داش��ت: در همه جای 
دنیا ناوشکن  سازی به صورت کنسرسیوم 
جهان��ی کار م��ی  کن��د و ه��ر قطع��ه را 
 کشوری می  سازد. ایران همه قطعات را با 
پتانسیل  های داخلی می  سازد و سیستم 
رانش را در ابتدا از خارج کش��ور خریدیم 
که با شیطنت شرکت سازنده مواجه شدیم 
و آن  ه��ا موتور را برای ما فرس��تادند اما 
قطعات کامل نبود. قطعاتی مثل گیربکس، 
سیستم خنک  کننده و کنترل را برای ما 
نفرستادند و موتور قابل استفاده نبود و به 
دنبال کارشکنی بودند. یک شرکت دانش 
 بنی��ان گیربک��س 10 هزار اس��ب قدرت 
را ب��رای اولین  بار طراح��ی و تولید کرد. 
حدود ۶0 ش��رکت صنعتی و دانش  بنیان 
در س��اخت ناوشکن به ما کمک کردند و 
پمپ  های آب  ش��ور دریا، تابلوها، سوئیچ 
بردها و سامانه  های داخلی را توسط این 
شرکت  ها ساخته ش��د. باید از سرلشکر 
صالحی و امیر س��یاری نی��ز یاد کنم که 
حمایت و پیگیری  های خوبی را داشتند 
و هم��ه ای��ن روزها لذت  بخ��ش و غرور 
آفری��ن بود. رس��تگاری تاکید کرد: یکی 
 از مأموری��ت  های نی��روی دریایی ارتش 

جمهوری اس��المی ای��ران حفظ خطوط 
مواصالتی ناوگان تجاری و نفتی کش��ور 
است و ایران با 5 اقیانوس جهان ارتباط 
دریای��ی دارد و صادرات و واردات کاال را 
از ای��ن طریق انجام می  دهیم. در س��ال 
1۳۸۶ با پدیده ش��وم دزدی دریایی در 
خلیج باب  المندب مواجه ش��دیم که در 
ورودی دری��ای س��رخ م��ورد حمله قرار 
گرفتیم و نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی مأمور اسکورت ش��ناورها شد 
و بی��ش از ۶0 ناو گ��روه امنیت خطوط 
مواصالت��ی را برق��رار کرده  ان��د و دیگر 
ش��اهد حمل��ه نبودیم. رئیس س��ازمان 
صنای��ع دریای��ی وزارت دف��اع در پایان 
گفت: نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری 
اس��المی به ناوگان س��ایر کش��ورها نیز 
خدمت  رس��انی کرده است. نجات شناور 
تجاری کشور چین در سال 1۳94 نمونه 
ای��ن خدمات اس��ت ک��ه دزدان دریایی 
این ش��ناور را ربوده و کارکنان کشتی را 
گروگان گرفته بودند. از طریق س��فارت 
چین درخواس��تی به وزارت خارجه ایران 
ارسال شد و در نهایت هم نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران موظف به 
نجات شناور شد که در عملیات منحصر 
به فردی تکاوران ما شناور را در ۲ ساعت 
آزاد کردن��د و هیچیک از خدمه آس��یب 
ندیدند و بدنه این ش��ناور از س��طح دریا 
۲0 متر ارتفاع داش��ت و با س��رعت ۳0 
کیلومت��ر در س��اعت در حال ف��رار بود.
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کاوشگر خلیج فارس توسعه دهنده علوم دریایی کشور

غالمحس��ین رحیم��ی ش��عرباف مع��اون 
پژوه��ش و فناوری وزیر عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری 15 اس��فند 1۳99 از  ش��ناور 
  "کاوش��گر خلیج فارس" پژوهش��گاه ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی بازدید کرد.  
در این بازدید ش��ش ساعته که با همراهی 
دکت��ر عل��ی اکبر ش��یخی فین��ی رئیس 
 دانش��گاه  هرمزگان، دکتر محمد ش��ریف 
رنجبر رئیس پارک زیس��ت فناوری خلیج 
فارس)قش��م(، دکتر بهروز ابطحی رئیس 
 پژوهش��گاه ملی  اقیانوس شناس��ی و علوم 
ج��وی و همچنین جمعی از اعضای هیات 
علمی دانشگاه هرمزگان انجام شد،  ضمن 
آشنایی دکتر  رحیمی با بخش ها و امکانات 
مختلف کاوش��گر و ظرفیت تحقیقاتی آن، 
یک دوره  فعالی��ت نمونه  برداری با  حضور 
بازدیدکنن��دگان  انج��ام گردی��د.  مع��اون 

پژوهش و فناری وزی��ر علوم، تحقیقات و 
فناوری در این بازدید گفت: کاوشگر خلیج 
فارس ظرفیت مناس��بی را  برای  موسسات 
پژوهش��ی و دانش��گاه های کش��ور که در 
زمینه علوم دریایی و اقیانوس��ی و دریایی 
فعالیت می نمایند ایجاد  نموده  است. باید 
با برنامه ریزی مناس��ب و استفاده از منابع 

مشترک پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و 
 علوم جوی  و  دانشگاه های ساحلی جنوب، 
گش��ت  های مش��ترک تحقیقات��ی را پایه 
ری��زی نم��ود تا اعض��ای هی��أت علمی و 
 دانش��جویان  تحصیالت تکمیل��ی بتوانند 
توس��عه  راس��تای  در  ظرفی��ت  ای��ن  از 
عل��وم دریای��ی کش��ور اس��تفاده کنن��د. 

معاون پژوهش و فناری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کاوشگر خلیج فارس ظرفیت مناسبی را  برای  موسسات پژوهشی و دانشگاه 
های کشور که در زمینه علوم دریایی و اقیانوسی و دریایی فعالیت می نمایند ایجاد  نموده  است.

ش��رکت دریا تامین درحال برگ��زاری یک 
مسابقه عکس و فیلم با عنوان "کشتی زیبای 
م��ن" و با موض��وع ارتباط رنگ  های س��ی 
 اس��تاک )رنگ تعمیراتی عرشه حین سفر( 
با زیبایی و حفاظت کش��تی  ها می  باشد تا 
مالکان شناورها را از اهمیت و مزایای استفاده 
از رنگ  های س��ی  استاک بیش از پیش آگاه 
نماید. ل��ذا از تمام عالقه  مندان دعوت کرده 
تا با ش��رکت در این مسابقه، از شانس برنده 
ش��دن و دریافت جوایز نفیس در نظر گرفته 

شده بهره  مند ش��وند. برای کسب اطالعات 
بیشتر درباره مشخصات تصاویر، مهلت ارسال، 
نح��وه داوری، نحوه ارس��ال آث��ار و ... به آدرس 
www.daryatamin.com مراجع��ه فرمائی��د.  
ش��رکت دریا تامین از س��ال 1۳۸۶ با هدف 
تمرکز بر تامی��ن رنگ پروژه  ه��ای دریایی 
کش��ور ش��روع به فعالیت نموده است. ابتدا 
این ش��رکت در بنادر ایران در اس��تان  های 
هرم��زگان، خوزس��تان، مازن��دران و گیالن 
ش��روع به کار نم��ود که با عرض��ه  بهترین 

برندهای رنگ )1۳۸۶ تا 1۳95 برند ترانس  
اوش��ن – پارس پامچ��ال، 1۳95 تا 1۳9۸ 
برن��د همپل – رنگین  زره و از س��ال 1۳99 
برند ترانس  اوش��ن – رنگی��ن  زره(، طراحی 
سیس��تم  های پوشش��ی بهین��ه، انبارهای 
مخصوص رنگ در تهران و شهرهای بندری 
ایران، ارائه قیمت  های مناس��ب و همچنین 
تحویل به  موقع رنگ توانسته است اعتماد و 
رضایت مشتریان را جلب نموده و فعالیتش 
را به س��ایر اس��تان  های ایران توسعه دهد.

برگزاری مسابقه  عکس و فیلم "کشتی زیبای من"
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ساخت اولین دکل  حفاری کامال ایرانی در ایزوایکو
تفاهمنامه  ای با موضوع بومی سازی و ساخت دکل حفاری پایه دار دریایی )ویژه حفاری در آب های کم عمق( مابین شرکت مجتمع کشتی 

سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( و شرکت حفاری شمال به امضا رسید.

در خالل بیس��ت و پنجمین نمایشگاه بین 
الملل��ی نف��ت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی، 
تفاهمنامه  ای ما بین شرکت مجتمع کشتی 
سازی و صنایع فراس��احل ایران )ایزوایکو( و 
شرکت حفاری شمال با موضوع بومی سازی 
و س��اخت دکل حفاری پایه دار دریایی )ویژه 
حفاری در آب های کم عمق( به امضا رسید. 
مدیرعامل ش��رکت مجتمع کشتی سازی و 
صنایع فراس��احل ایران در تشریح این خبر 
گفت: شرکت ایزوایکو با وسعت 1100 هکتار 
و دارا بودن تجهیزات منحصر به فرد، بزرگترین 
زیرساخت دریایی کشور است. حمید رضائیان 
اصل با اشاره به ورود ایزوایکو به بازار تعمیرات 
ریگ های حفاری از سال 90 تا کنون گفت: 

ایزوایکو برای نخس��تین ب��ار با تعمیر موفق 
س��کوی مدرس توانایی خود را در این بخش 
به اثبات رساند تا جایی که امروز این شرکت 
به عنوان هاب تعمیرات ریگ  های حفاری در 
 کشور است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
کش��تی  سازی خلیج فارس با اشاره به تعرفه 
های رقابتی ش��رکت ایزوایک��و تصریح کرد: 
 تعرفه تعمیرات در شرکت ایزوایکو نسبت به 
شرکت های کشتی سازی در منطقه ۳0 درصد 
ارزان تر و به صرفه تر است. رضائیان اصل در 
ادامه با قدردانی از مدیران ارشد شرکت حفاری 
شمال از حسن اعتماد آنها نسبت به ایزوایکو 
تشکر کرد و گفت: این اتفاق نقطه عطفی در 
صنعت دریایی و صنعت حفاری کشور خواهد 

شد و نام همه  شما در تاریخ این صنعت به ثبت 
خواهد رسید. وی در پایان با اشاره به زنجیره 
ساخت دکل  های حفاری در کشور تصریح کرد: 
ساخت دکل  های حفاری در شرکت ایزوایکو 
باعث فعال شدن زنجیره  تولید در کشور خواهد 
ش��د این زنجیره عالوه بر اش��تغالزایی پایدار 
صنایع کوچک و پایین دستی را نیز فعال می 
 کند و به تبع آن رونق اقتصادی ایجاد می شود.

چین به دنبال "راه ابریشم قطبی" تا سال ۲0۲۵
چین در برنامه پنج ساله جدید ۲0۲5-۲0۲1 
خود که اواس��ط اسفندماه منتشر شد، اعالم 
کرد که این کشور می خواهد "جاده ابریشم 
قطبی" را احداث و به طور فعال در توس��عه 
مناطق قطب شمال و قطب جنوب مشارکت 
کند. رویت��رز گزارش داد، در این طرح گفته 
شده که چین در همکاری عملیاتی در قطب 
شمال مش��ارکت خواهد کرد و توانایی خود 

را برای مش��ارکت در حفاظت و اس��تفاده از 
قط��ب جنوب افزایش خواه��د داد. چین در 
س��ال ۲01۸ نیز در یک مقال��ه برنامه های 
خود را برای ایجاد مس��یرهای جدید حمل 
و نق��ل که آس��یا و اروپا را از طریق ش��مال 
شرقی، ش��مال غربی و گذرگاه های مرکزی 
قطب ش��مال متصل می کند، منتشر کرد. 
البت��ه برنامه های پیش��نهادی چین در این 

زمینه، نگرانی های زیادی را در مورد شکننده 
بودن محیط زیس��ت دریایی در این منطقه 
ایجاد کرده اس��ت. در پایان س��ال گذشته، 
 چین همچنین از برنام��ه ریزی برای پرتاب 
ماهواره ای جدید برای ردیابی مسیرهای حمل 
و نقل و نظارت بر تغییرات یخ دریا در قطب 
شمال خبر داد. این کشور قصد دارد ماهواره 
مورد نظر را تا پایان امسال در مدار قرار دهد.
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۳ میلیارد نفر برای تامین غذا به دریا وابسته هستند / بیشتر شدن نیاز بشر به اقیانوس  ها در آینده
یک دکترای زیس�ت شناس�ی دریا می   گوید برای تامین غذا به دریاها نیاز داریم؛ س�اده بگویم در حال حاضر ۳ میلیارد نفر در دنیا برای پر کردن 

شکمشان به دریا وابسته هستند و احتماال تا سال ۲0۵0 این عدد به ۷ میلیارد نفر می  رسد.

 احمدرض��ا که��ن ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
اقیان��وس ها برای م��ردم، اظهار داش��ت: 
زندگی هر موجودی که در حال اس��تفاده 
از اکس��یژن اس��ت به موجودات فتوسنتز 
کنن��ده و گیاهان روی خش��کی، جلبک  
های تک  سلولی و باکتری  های درون دریا 
وابسته است و واقعا ما مدیون آنها هستیم. 
 ولی این برای من جالب اس��ت که اینقدر 
درخت  ها به چش��م آمده  اند و درباره آنها 
صحبت شده اما هیچ وقت و در هیچ کتابی 
به ما نگفته  اند که وقتی حیات برای اولین 
بار بر روی کره زمین ایجاد شد به خاطر تک 
 سلولی  ها و جلبک  ها و باکتری  های ریزی 
بود که اکس��یژن را تولید کردند و االن ما 
وجود داریم و هستیم. این دکترای زیست 
شناسی دریا با اشاره به اهمیت دریاها برای 
انسان و نقش دریا در زندگی مردم توضیح 
داد: کلمه اهمیت ذاتاً یک س��وال در خود 
 دارد، اهمی��ت از چ��ه نظر؟ م��ا زمانی که 
می  خواهیم به اهمی��ت چیزی پی ببریم 
انسان را به عنوان سنگ وزنه در نظر گرفته 
و بر اس��اس آن می  سنجیم. اگر بخواهیم 
از دید انس��ان بنگریم - هر چند انسان نیز 

 یک گون��ه مانند گونه  های دیگر اس��ت- 
می  گوییم چرا درخت  های روی خش��کی 
و زمین اینقدر برای ما مهم هستند؟ چون 
نفس زمین و به نوعی منبع تنفس هستند؛ 
و اینجا من باید بگویم ۸0 درصد اکسیژنی 
که ما تنفس می  کنیم از دریا است و تنها 
۲0 درص��د از درخت  ها تامین می  ش��ود. 
 این کارش��ناس اف��زود: بنابراین حضور ما 
انس��ان  ها وامدار همین موجوداتی اس��ت 
که در حال از بین بردن آنها هس��تیم. این 
اهمیت اول. یعنی ساده  ترین چیزی که به 
آن نیاز داریم و بدون اکسیژن مدت زیادی 
نمی  توانیم زنده بمانیم. در برخی از کشورها 
تا 90 درصد حمل  و نقل وابسته به دریاها 
و کشتی  های بزرگ اس��ت به عنوان یک 
اهمیت شاید بتوان گفت غیر زیستی. برای 
تامین غذا نیز به دریاها نیاز داریم؛ س��اده 
بگویم در حال حاضر ۳ میلیارد نفر برای پر 
کردن شکمش��ان به دریا وابسته هستند و 
احتماال تا سال ۲050 این عدد به ۷ میلیارد 

نفر می  رسد. این پژوهشگر اظهار کرد: منشا 
بسیاری از داروها، مواد غذایی مختلف، مواد 
شیمیایی مورد استفاده انسان  ها را می  توان 
در دریا پیدا کرد و این ها تنها بخش کمی 
از فواید و مزایای دریا برای ما به عنوان گونه  
برتر بر روی کره زمین است. دکترای زیست 
شناسی دریا با تشریح ارتباط آینده انسان 
و دریا تاکید کرد: آینده اصالً در دریا است، 
ش��ما کره زمی��ن را در نظر بگیرید، هفتاد 
درصد آن را دریاها و اقیانوس  ها پوشانده  اند. 
خشکی دیگر جایی برای ما ندارد. خشکی 
قابل کشاورزی باقی نگذاشته  ایم و جنگل 
 ه��ا را هم صاف کرده  ای��م. می  گویند اگر 
جمعیت کره زمین با رشد پیش  بینی شده 
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رنگ  آمیزی سکوی یازدهم پارس جنوبی در خلیج فارس 
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از پایان عملیات رنگ  آمیزی و نوسازی سکوی گازی SPD11 در فاز دهم پارس جنوبی در 

خلیج فارس خبر داد.

جلو برود و با توجه به کاهش همزمان منابع 
در دسترس، تا سال ۲050 که چیزی هم 
به آن نمانده برای سیر کردن جمعیتی که 
در آن لحظه بر روی زمین زندگی می  کنند 
به س��ه کره زمین نیاز داریم، اما متاسفانه 
یک کره زمین بیشتر نداریم. کهن با اشاره 
به بی  توجهی انسان  ها به دریا و اکوسیستم 
آن و نابودی تدریجی اقیانوس  ها گفت: در 
حال حاضر ما از همان ۳0 درصد خشکی 
که آن هم به طور کامل در دسترس نیست 
- بس��یاری از جاها بیابانی و یا کوهستانی 
و غیرقابل اس��تفاده - اس��تفاده می  کنیم، 

یعنی بخش کوچکی از این خش��کی برای 
کشاورزی  های سنتی و ... لذا ما باید عالوه 
بر جایگزین��ی روش  های نوین به س��راغ 

 ۷0 درص��د باقیمانده زمی��ن یعنی همان 
اقیانوس  ها که تقریبا دس��ت  نخورده است 
برویم. بقیه کشورها این کار را شروع کرده  اند.

علیرضا عبادی با اشاره به برنامه  ریزی برای 
رنگ  آمیزی کامل س��کوهای ۶، 10 و 11 
پارس جنوبی گفت: در همین راستا پروژه 
خرید مصالح، آماده  س��ازی سطوح، رنگ  
آمیزی، تأمین و تعویض قطعات معیوب سه 
سکوی ذکر شده و همچنین منطقه آبخور 
)Splash Zone( س��کوهای فازهای 1، ۲، 
۳، 4، 5، ۷، ۸ و 9 مدتی اس��ت آغاز شده و 
هم  اکنون در حال اجرا است. وی ضرورت 
نگهداری از س��طوح فل��زی و جلوگیری از 
زن��گ  زدگی و پوس��یدگی تجهی��زات در 
س��کوهای دریایی را به منظور حفظ تولید 
ایم��ن و پایدار به عنوان یکی از اصلی ترین 
دغدغه  های کلیه ش��رکت  ه��ای تولیدی 
نفت و گاز جهان در دریا برش��مرد و گفت: 
سرعت باالی فرآیند خوردگی سطوح فلزی 

در محی��ط دریا، یک��ی از معضالت اصلی 
س��کوهای دریایی است که حفظ و ترمیم 
آنها، بخصوص همزمان ب��ا تداوم تولید به 
اتخاذ تصمیمات ویژه و برنامه  ریزی دقیق 
نیاز دارد. مدیر تولید و عملیات شرکت نفت 
و گاز پارس با یادآوری اتمام موفقیت  آمیز 
 SPD6 عملیات رنگ آمیزی کامل سکوی
در آبان  ماه امسال، گفت: علی  رغم شرایط 
نامس��اعد جوی و مواج بودن دریا، مطابق 
برنامه  ریزی  های انجام شده عملیات رنگ 
 آمیزی س��کوی SPD11 هم از اواخر آبان  
ماه س��ال جاری آغاز و در اوایل اسفندماه 
به پایان رس��ید و تیم پ��روژه جهت ادامه 
عملیات به سکوی SPD10 منتقل شدند. 
عبادی با اشاره به ۲90هزار نفر ساعت کار 
مستقیم و غیرمس��تقیم در عملیات رنگ 

 آمیزی سکوی SPD11 گفت: با توجه به 

اینکه این سکو در حال تولید بوده و عملیات 

برشکاری، سنگ  زنی و جوشکاری همزمان 

با ش��رایط تولیدی س��کو انجام گرفت، لذا 

هماهنگ��ی کامل ب��ا واحده��ای ایمنی و 

عملیات تولی��د و درنظر گرفتن تمهیدات 

ویژه، مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه 

بدون وقوع هیچ حادثه ای به پایان رسید.
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کارنامه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در اکتشاف میادین نفتی و گازی
حجم اکتشافات انجام شده طی ۲ سال گذشته باعث شده شرکت ملی نفت ایران بتواند با کشف در مجموع 4.9۷۳ میلیارد بشکه معادل 

هیدروکربور مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست اکتشاف را در بین شرکت  های بزرگ نفتی دنیا در سال ۲019 از آن خود کند.

ش��رکت ملی نفت ایران در مس��یر تحقق 
برنامه  های اکتش��افی خود ب��ه عنوان پله 
نخست فعالیت  های صنعت نفت کشورمان 
در حوزه باالدس��تی به دستاوردهای قابل 
توجه��ی دس��ت یافته اس��ت و در نتیجه 
آن توانسته اس��ت به بیش از 1۳0 درصد 
از تعهدات اکتش��اف نفت و 1۷0 درصد از 
تعهدات اکتشاف گاز، در نیمه نخست برنامه 
پنج س��اله اکتشاف دس��ت یابد. مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران موفق شده 
اس��ت از زمستان سال 1۳9۷ تاکنون، سه 
اکتش��اف را در کارنامه خود ثبت کند. این 
اکتش��افات که با کشف میدان نفتی مینو 
در جزی��ره مینو در جوار ش��هر آبادان آغاز 
ش��د، در نهایت در تابس��تان سال گذشته 
به کشف میدان گازی ارم انجامید. میدان 
گازی ارم در فاصله ۲00 کیلومتری جنوب 
ش��یراز ق��رار دارد و از ذخایری معادل 19 
هزار میلی��ارد فوت مکعب )معادل یک فاز 
پارس جنوبی( گاز درجا برخوردار اس��ت و 
به��ره برداری از آن م��ی  تواند 40 میلیارد 
دالر درآمد عاید کش��ورمان کند. کش��ف 
مخزن بزرگ نفتی "نام آوران" در آبان ماه 
گذشته نیز که از حجمی معادل 5۳ میلیارد 
بشکه ذخیره نفت درجا، برخوردار است و 
دومین مخزن بزرگ کش��ف  شده در ایران 
به شمار می رود، دس��تاورد دیگری است 
که درکارنامه اکتش��افی شرکت ملی نفت 
ایران ثبت ش��ده اس��ت. حجم اکتشافات 
انجام شده طی ۲ سال گذشته در شرکت 
ملی نفت ایران باعث ش��ده تا این شرکت 

بتواند با کشف در مجموع 4,9۷۳ میلیارد 
بشکه معادل هیدروکربور مایع ذخیره قابل 
 برداشت، جایگاه نخست اکتشاف را در بین 
ش��رکت  های ب��زرگ نفتی دنیا در س��ال 
۲019 از آن خ��ود کند؛ افتخ��اری که در 
تاریخ صنعت نفت ایران ماندگار خواهد بود.

ارتقای دانش نفت درحوزه اکتشاف
ش��رکت ملی نفت ایران در مس��یر تحقق 
راهبرده��ای مربوط به توس��عه فناوری در 
بخش باالدس��تی، افزایش می��زان ذخایر 
کش��ف و ثابت ش��ده نفت و گاز کش��ور، 
حفظ و تقویت جایگاه واقعی صنعت نفت 
کش��ور در میان کش��ورهای صادر کننده 
نف��ت )اوپک( و همچنی��ن افزایش رقابت  
پذی��ری در س��طح بین  المل��ل مبتنی بر 
توس��عه فناوری و بکارگیری فناوری  های 
روز و مجهز شده جهانی، اقدامات شاخص 
دیگری نیز ذیل فعالیت مدیریت پژوهش 
و فناوری این ش��رکت انجام داده است که 

بر اساس استفاده حداکثری از توان علمی 
کشور در قالب مراکز دانشگاهی تحقیقاتی، 
 مراکز رش��د و پارک  های علم و فناوری و

شرکت  های دانش بنیان استوار بوده است. 
با توجه ب��ه اینکه حوزه  های اکتش��اف و 
علوم زمین جزء اولین حلقه زنجیره ارزش 
باالدستی صنعت نفت است و همچنین پیرو 
پیاده  سازی سیاست  های اقتصاد مقاومتی 
در ح��وزه نفت و گاز و دس��تور اکید وزیر 
نفت، پیشنهاد انعقاد قرارداد های پژوهشی 
در حوزه  های فناوری  های اکتشافی مورد 
نیاز و معرفی دانش��گاه  های منتخب برای 
انعقاد قراردادهای اکتش��افی مطرح ش��د. 
بر همین اس��اس، پنج قرارداد اکتش��افی 
با دانش��گاه ها و مراکز علمی از اس��فندماه 
1۳9۶ منعقد و مقرر شد تا طی یک برنامه 
10 ساله به س��رانجام برسد. این قراردادها 
در حوزه فعالیت مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران اجرایی می ش��ود. هدف از 
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اجرای این قراردادها، ایجاد مراکز تخصصی 

اکتش��افی بوده ک��ه جهت ارای��ه خدمات 

به ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت  های 

 تابعه و امکان ورود و رقابت با شرکت  های

بین  المللی در س��طح کشورهای منطقه و 

نفت  خیز طرح  ریزی شده است. مشخص 

شدن مسیر حرکت دانشگاه  های داخلی و 

شبکه پیرامون آن ظرف 10 سال آینده در 

زمینه توسعه فناوری  های نوین اکتشافی، از 

دیگر اهداف مدنظر در اجرای این پنج طرح 

کالن ملی اس��ت. این ط��رح  ها به صورت 

خالصه شامل طرح مدیریت بهینه و فناورانه 

علوم اکتش��افی هیدروکربنی با استفاده از 

تجربی��ات بین  المللی، انتقال دانش فنی و 

توس��عه فناوری از طریق شرکای خارجی، 

ایجاد و راه  اندازی مراکز تخصصی مربوطه 

در دانشگاه  ها و مراکز تحقیقاتی، استفاده از 
مهندسین مشاور متخصص برای بکارگیری 
نتایج، ایجاد شبکه  های تحقیقاتی داخلی و 
بین  المللی با محوریت دانشگاه  های طرف 
قرارداد و در نهایت بهینه  س��ازی عملیات 
اکتش��اف نفت و گاز و کاهش هزینه  های 
آن می  شود. پیش بینی می  شود با اجرای 
این ط��رح  ها ضمن کاهش فاصله فناورانه 
موجود بین ایران و ش��رکت  های طراز اول 
جهان در زمینه فناوری  های مورد نیاز در 
حوزه اکتش��اف نفت و گاز، شبکه نوآوری 
در ح��وزه فن��اوری  ه��ای مزبور تش��کیل 
 ش��ود که این امر به نوبه خود می  تواند به 
شکل  گیری کسب و کار با مشارکت بخش  
های مختلف داخلی و خارجی و با محوریت 
مجری��ان ط��رح در جهت دس��ت  یابی به 
حوزه  های دانشی و تکنولوژیک بینجامد.

رونمایی از طرح کشتی رو - رو با پیشرانه انرژی بادی
 ش�رکت س�وئدی وانی�وس ویلهمس�ن از ط�رح کش�تی رو - رو با پیش�رانه انرژی ب�ادی در راس�تای کاهش آالینده ه�ای کربنی 

در صنعت دریانوردی رونمایی کرد.

شرکت سوئدی- نروژی وانیوس ویلهمسن، 
در راس��تای کاهش انتش��ار آالینده های 
کربن��ی در صنع��ت دریان��وردی، از طرح 
س��اخت کش��تی رو - رو مخصوص حمل 
خ��ودرو و کامیون با پیش��رانه انرژی بادی 
رونمای��ی ک��رد. کری��گ جاسیس��نکی؛ 
 مدیرعام��ل ش��رکت وانیوس ویلهمس��ن 
می گوید: از س��ال ۲00۸ تاکنون، توانسته 
ایم میزان انتشار CO۲ را ۳۳ درصد کاهش 
دهیم؛ این امر گام مهمی در راستای کاهش 
گازه��ای آالین��ده در صنع��ت دریانوردی 
 است؛ اما تا رس��یدن به میزان انتشارصفر 

آالین��ده های کربنی راه زی��ادی در پیش 
 رو اس��ت. "اورس��ال ویند" نام طرح کشتی 
رو - رو حمل خودرو و کامیون با پیش��رانه 
ان��رژی ب��ادی در مقیاس کامل اس��ت که 
این ش��رکت امیدوار اس��ت تا سال ۲0۲5 
عملیاتی شود. پس از تکمیل، این کشتی 
توانایی حمل ۷000 وسیله نقلیه با سرعت 
10 تا 1۲ گره دریایی را دارد. س��رعت این 
کش��تی می تواند با کمک یک سیس��تم 
پیش��ران برقی مکمل افزای��ش پیدا کند. 
این کش��تی عالوه بر حمل خودرو با طول 
۲۲0 مت��ر قادر ب��ه حمل ماش��ین آالت 

س��نگین و ب��ار فله نیز خواه��د بود. طبق 
اع��الم ش��رکت وانیوس ویلهمس��ن طرح 
نهایی این کش��تی تا اواس��ط سال ۲0۲۲ 
در اختیار سایت کشتی سازی قرار خواهد 
گرف��ت و انتظ��ار می رود تا س��ال ۲0۲5 
کشتی مورد نظر آماده به آب اندازی باشد.
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ارزآوری با ایجاد مرکز کشتی سازی برای کشور 
 نماین�ده م�ردم انزل�ی در مجل�س ش�ورای اس�المی گفت: مرکز س�اخت، تعمی�ر و نگه�داری ش�ناورهای ایرانی و خارج�ی که با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی و به بهره برداری می رسد برای کشور ارز آوری دارد.

نماینده م��ردم انزلی در مجلس ش��ورای 
 اس��المی در حاش��یه امضاء تفاه��م نامه

 س��رمایه گذاری و بهره ب��رداری از مرکز 
س��اخت و تعمیر کش��تی ه��ا در مجتمع 
بن��دری انزلی ک��ه اوایل اس��فندماه انجام 
ش��د در جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: 
ش��رکت تایدوات��ر، یکی از ش��رکت های 
 خصوصی معتبر کش��ور است که در حوزه 
کشتی سازی س��رمایه  گذاری  های خوبی 
رادر بن��ادر انجام داده و م��ا امیدواریم این 
اتفاق برای انزلی و استان به  ویژه در بخش 
اشتغالزایی دارای خیر و برکت باشد. احمد 
دنیا مالی گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی 
گیالن از ظرفیت بس��یار باالیی در تخلیه 
و بارگیری کاال برخوردار اس��ت به همین 
منظ��ور انتظ��ارات زی��ادی از این مجتمع 
بندری وج��ود دارد و تالش می کنیم این 
بندرگاه به زمان اوج خود برگردد. وی تاکید 
کرد: با تغییر رویکرد مجتمع بندری انزلی 
 از فوالد به س��مت غ��الت، درصددیم زیر

ساخت ها در بخش غالت توسعه بیشتری 

یاب��د. دنیامال��ی با بیان اینک��ه هم اکنون 
کش��تی های اندکی در دریای خزر با تناژ 
شش هزار تن در حال تردد هستند، افزود: 
با افزایش تناژ این کشتی ها در دریای خزر 
قیمت تمام شده کاال کاهش خواهد یافت. 
وی اظهارکرد: در دریای خزر کشتی های 
با تناژ بیش از س��ه هزار تن تردد دارند که 
با احداث این مرکز کش��تی و شناورهای با 
تناژ هش��ت هزار تن را که قابلیت تردد در 
دریای س��یاه و در همه پهن��ه های آبی را 

داشته باشند، ساخته خواهد شد. دنیامالی 
با بیان اینکه انتظار داریم س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی حمایت بیش��تری از مجتمع 
بندری انزلی داشته باشد، خاطر نشان کرد: 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با 
به��ره گیری از توان و ظرفیت این مجتمع 
بن��دری قابلی��ت آن را دارد که ت��ا پایان 
س��ال عملکرد خود را حدود 50 درصدی 
افزایش دهد و س��االنه حدود پنج میلیون 
تن کاال از این بندر تخلیه و بارگیری شود.

تولید قایق قدرتمند فایبرگالس با چاپگر سه بعدی
شرکت ایتالیایی سازنده مامبو آن را اولین 

قایق چاپ سه بعدی فایبرگالس دنیا لقب 

داده اس��ت. قطعات مختل��ف قایق مامبو 

با اس��تفاده از یک فناوری تازه چاپ س��ه 

بعدی موس��وم به سی اف ام چاپ و تولید 

ش��ده اند. بدین منظور از فناوری رباتیک 

خاصی که برش قطع��ات فایبرگالس را با 

دقت باالیی ممکن می کند، استفاده شده 

اس��ت. قطعات بریده شده در نهایت به هم 

چسبانده ش��ده و بدنه کلی قایق را شکل 

داده ان��د. فرایند تولید قایق های مذکور با 

چاپگر س��ه بعدی سریع تر و کم هزینه تر 

بوده و توازن قایق س��اخته شده نیز بیشتر 

اس��ت. قایق مامبوی تولید ش��ده ۶.5 متر 

ط��ول و ۲.5 متر پهن��ا دارد و وزن آن نیز 

به ۸00 کیلوگرم می رس��د. قدرت موتور 

این قایق 115 اس��ب بخار اس��ت و مجهز 
به سیس��تم ناوبری و صندلی های چرمی 
و کف پوش��ی از جنس چوپ پنبه اس��ت. 
قیمت این قایق هنوز اعالم نش��ده اس��ت.
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صرفه  جویی قابل توجه با ساخت داخل فیلترهای کارتریجی پایانه شناور فرآورشی کوروش
با تالش کارشناس�ان و متخصصان ش�رکت نفت فالت قاره ایران، فیلترهای کارتریجی تفکیک روغن کمپرس�ورهای هوای عرشه 

)TMC( پایانه شناور فرآورشی کوروش به تولید داخلی رسیده و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری شد.

 رئی��س منطق��ه عملیاتی کیش ش��رکت 

نفت فالت قاره ای��ران با اعالم این مطلب 

گف��ت: این اقدام پس از یک س��ال تبادل 

نظر بین کارشناسان پایانه شناور فرآورشی 

کوروش و شرکت  های تولید کننده داخلی 

و با انجام موفقیت  آمیز تست  های میدانی 

به پایان رسید. شهسوار ارغش افزود: هزینه 

خرید یک ست فیلتر تفکیک  کننده روغن 

)سه عدد فیلتر کارتریجی( در کشور مبدا 

)ن��روژ( بدون در نظر گرفت��ن هزینه  های 

حمل هوایی / دریایی نزدیک به ۳400 دالر 

بوده که هم  اکنون با جایگزین ش��دن این 

فیلتر با نمونه ایرانی، هزینه تامین به 150 

میلیون ریال با کیفیتی برابر با نمونه اصلی 

 کاهش یافته است. همچنین در کنار کاهش 

هزینه  ها دسترس��ی و آس��ان بودن منبع 

تامین کاال از عواید این طرح اس��ت. وی با 

بیان اینکه مشکالت ناشی از تامین قطعات 

یدکی و مصرفی تجهیزات حیاتی، همواره 

از دغدغ��ه  های اصلی تولید به ش��مار می 

 آید، گف��ت: در این میان کمپرس��ورهای 

هوای عرشه با توجه به نقش کلیدی خود 

در ام��ر تولید و بر اس��اس منطق تحلیل 

سلس��له مراتبی جزء اولوی��ت  های اصلی 

 تعمیر و نگهداشت محسوب شده و فارغ از 

هزینه  های گزاف تامین کاال از منابع اصلی، 

عدم دسترسی مناسب به سازندگان و تامین  

کنندگان معتبر، دشواری  های زیادی را در 

پی داشته است. برای نمونه کل موجودی 

فیلترهای کارتریجی کمپرسورهای هوا در 

انبار پایانه فراورشی کوروش ۳ ست بوده که 

پیش از فرآیند تحویل گیری و در طول بازه 

یک ساله 1۳9۶ استفاده شده بود. وی افزود: 

رویکرد جایگزینی روغن کمپرسورهای هوا 

از نمونه خارجی توصیه شده توسط سازنده 

به نمونه ایرانی و فراهم آوردن دستورالعمل 

سیس��تم مدیریت روانکارها پیش از ابالغ 

 وزی��ر محت��رم نف��ت در منع اس��تفاده از 

روغن  های خارجی گام نخست فعالیتهای 

سیس��تم مدیریت دارایی  های فیزیکی در 

راس��تای جایگزینی اقالم اصلی مصرفی با 

نمونه  های ایرانی بوده است. از سوی دیگر 

با ارزیابی و امکان  سنجی ساخت فیلترهای 

کارتریجی تفکیک روغن، مطابق با طراحی 

مهندسی، ساخت این قطعات نیز در دستور 

کار قرار گرفته و ضمن صرفه  جویی ارزی 

قابل توجه، مشکالت متعدد ناشی از تامین 

این کاال از منابع خارجی برطرف شد. وی 

در پایان گفت: فرآیند جایگزینی فیلترهای 

تفکیک  کننده  های یاد ش��ده با تحقیق و 

بررسی  های مهندسی در بخش  های بهره 

 برداری و تعمیرات و ضمن ارتباط مستمر 

با تولید کنن��دگان داخلی صورت گرفته و 

نکته مهم در این میان ایجاد دانش ساختار 

یافته  ای است که با اشتراک  گذاری آن هم 

 افزایی در بین تاسیسات و واحدهای مختلف 

تولی��دی در صنعت نفت ایجاد می  ش��ود.
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امضای ۲ قرارداد ساخت شناور راهنمابر به ارزش ۳90 میلیارد تومان
دو قرارداد س�رمایه گذاری به ارزش ۳90 میلیارد تومان برای تامین و تحویل 10 ش�ناور راهنمابر مورد نیاز بنادر شمالی 

و جنوبی کشور، بین سازمان بنادر و دریانوردی و دو شرکت سازنده شناور به امضا رسید.

ارزش ای��ن قرارداده��ا که در مراس��می 
با حض��ور آقای��ان محمد اس��المی وزیر 
راه و شهرس��ازی، س��ردار س��عید محمد 
فرمان��ده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا، 
محمد راس��تاد مدیرعامل س��ازمان بنادر 
و دریانوردی و اکبر ترکان مش��اور رئیس 
جمه��ور و با اس��تفاده از ظرفی��ت قانون 
حداکثر استفاده از تولیدات داخلی چهارم 
بهمن ماه به امضا رسید، سه هزار و 90۷ 
میلیارد ریال می باشد که در راستای طرح 
تح��ول صنعت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی 
است. در اولین قرارداد، تفاهمنامه طراحی 
و ساخت 5 فروند شناور راهنمابر فوالدی 
در بنادر شمالی کشور به امضای سازمان 

بن��ادر و دریان��وردی و ش��رکت صنعتی 
دریای��ی ایران ص��درا رس��ید. در امضای 
ای��ن تفاهم  نامه الهی��ار عضو هیات عامل 
سازمان بنادر و همچنین محسن صمدی 
مدیرعامل ش��رکت صنعتی دریایی ایران 
"صدرا" حض��ور یافت��ه و تفاهمنامه ها را 

امض��ا کردند. ارزش این س��رمایه گذاری 
140 میلیارد و ۸00 میلیون تومان است.
امضای قرارداد طراحی و ساخت 5 
فروند شناور راهنمابر آلومینیومی 

بنادر جنوب
همچنی��ن در ادام��ه این مراس��م قرارداد 
ش��ناور  فرون��د   5 س��اخت  و  طراح��ی 
راهنمابر آلومینیومی بن��ادر جنوب ایران 
به امضای س��ازمان بن��ادر و دریانوردی و 
شرکت آرام کیان قشم رسید. الهیار عضو 
هیات عامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
و محمدرض��ا زمان��ی مدیرعام��ل و مدیر 
عامل ش��رکت آرام کیان قشم این تفاهم 
نامه را امض��ا کردند. ارزش این س��رمایه 
توم��ان اس��ت. گ��ذاری ۲5۲ میلی��ارد 

راز جدیدی از مثلث برمودا
مثلث برمودا که در دریای سارگاسو واقع 
ش��ده اس��ت به دلیل عجایب��ی از جمله 
ناپدید ش��دن کش��تی  ه��ا و هواپیما ها 
مشهور اس��ت. این بار دانشمندان کشف 
کردند که چ��را عالئم عجی��ب و غریب 
ب��ر روی بدن موج��ودات زنده  ای که در 
مثلث برم��ودا زندگی م��ی  کنند، ظاهر 
می  ش��ود. به گفته دانش��مندان، یکی از 
عمی��ق ترین نق��اط این س��یاره، گودال 
"پورتوریکو" در قلمرو مثلث برمودا واقع 
ش��ده اس��ت. عمق آن بی��ش از 9 هزار 

 متر اس��ت و نور خورش��ید ب��ه آن نفوذ 
نمی  کند، اما حیوانات عجیب و غریب هنوز 
در آنجا زندگی می  کنند. پژوهش��گران 
گفتن��د: "در عم��ق س��ه ه��زار متری، 
 کوس��ه  ه��ای برزیلی درخش��ان زندگی 
م��ی  کنن��د. آنه��ا ش��کارچیان کوچکی 
هس��تند که طول بدن آنها از ۶0 سانتی 
متر بیش��تر نیس��ت و انگلیس��ی  ها این 
 "cookiecutter shark" کوس��ه  ه��ا را
می  نامن��د. دلیل نامگذاری این کوس��ه 
ش��کل خاص نی��ش  هایی اس��ت که بر 

 روی ب��دن موج��ودات دریای��ی برجای 
می  گذارد. به علت همین نیش  ها و زخم 
 ها بود که عالئم عجیبی در بدن موجودات 
در مثلث برمودا ایجاد می  ش��ده اس��ت.
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تولید فیلتر نانو جهت تصفیه آب شور توسط استارتاپ لهستانی
نانوس��ین )Nanoseen( به  عن��وان یکی از 
15 استارتاپ برتر جهان از سوی مجله ولپ 
انتخاب ش��د. نانوسین یک ش��رکت نوپای 
لهستانی است که رهیافت  هایی برای نمک 
 زدایی آب شور و آب دریا با استفاده از فناوری 
 نانو دارد. نانوسین توسط بارتوسز و میلکوالج 
گرانوسوزکی تاسیس شده تا با نوآوری از نانو 
مواد برای س��اخت فیلتر اس��تفاده کند. این 
فیلترها که به NanoseenX ش��هرت دارند 
از بازیافت ویفرهای فلزی ایجاد شده  اند. این 
گروه در حال حاضر روی ایجاد راه  حل  هایی 
برای تجزیه نانو و میکروپالستیک  ها در بندرها 
و سواحل کار می  کنند. یکی از دست اندرکاران 
این پروژه توضیح داد: بدون شک قرار گرفتن 

در این لیس��ت باعث ایجاد احساسات بسیار 
مثبت و انگیزه زیاد در ما شده  است. در سطح 
جهان، ۸۸4 میلیون نفر به آب تمیز دسترسی 
ندارند و خانواده  ها و جوامع بدون دسترسی به 
آب تمیز به  سر می  برند. کروشا افزود: نانوسین 
شرکتی است که از مهندسان و دانشمندان 
حوزه فناوری  نانو تش��کیل شده تا از خواص 
نانو مواد برای حل مشکالتی نظیر کمبود آب 
و آلودگی پالستیک استفاده کند. وی یادآور 
ش��د: محصوالت نانوسین به حل بسیاری از 
 مش��کالت مربوط به محیط  زیست کمک 
می  کند. تولید انبوه فیلتر آب نانوسین از اوایل 
س��ال ۲0۲1 آغاز می  شود و این محصول در 
دسترس شرکاء تجاری و صنایع قرار می  گیرد. 

این محقق تصریح کرد: ما می  خواهیم ساخت 
نمونه اولیه فیلتر NanoseenX را برای تصفیه 
و نم��ک  زدایی آب به پایان برس��انیم تا آبی 
مناسب نوش��یدن به  دست آوریم. همچنین 
می  خواهیم در مورد روش  آسیب  رساندن به 
میکرو و نانوپالستیک  های موجود در آب با 
استفاده از NanopowderX تحقیق کنیم. 
کروشا افزود: این فیلتر می  تواند به محصول 
اساس��ی برای تیم  های امداد رسانی در برابر 
حوادث تبدیل ش��ود و ب��ه مردمی که دچار 
زلزله، سیل، گردباد، طوفان و جنگ شده  اند 
کمک کرد. این گروه به دنبال تولید محصولی 
است که به حذف آالینده  های هوا کمک کند.

استفاده از پهپادهای خودران برای نظارت بر عملیات بندری آنتروپ بلژیک
بندر آنتروپ در بلژیک قصد دارد با مجموعه ای از پهپادهای خودران فرآیند عملیات نظارت و بازرس�ی در س�طح بندر را 

در سال ۲0۲۲ بهبود ببخشد.

اینفومارین گ��زارش داد، بندر آنتورپ در 
حال آزمای��ش پهپادهای خ��ودران برای 
نظ��ارت ب��ر فعالی��ت و حف��ظ ایمنی در 
سراس��ر مجموعه بندر است. بندر آنتروپ 
ب��رای اولین بار و به صورت آزمایش��ی، از 
یک پهپاد خودران در آس��مان بندر برای 
بازرس��ی و کنترل فعالیت های این بندر 
اس��تفاده کرد. این بندر در نظ��ر دارد در 
س��ال ۲0۲1 یک سری آزمایشات را برای 
استفاده مجموعه های از پهپادهای خودران 
در س��ال ۲0۲۲ انج��ام ده��د. پروازهای 
آزمایشی فعلی برای موقعیت ها و شرایط 
مختلف از جمله بازرس��ی زیرساخت ها، 
نظارت و مانیتورین��گ، مدیریت حوادث، 
مدیریت اسکله و تشخیص نشت و آلودگی 
محیطی درنظر گرفته ش��ده است. هدف 
این آزمایش ها، ب��ه کارگیری پهپادهای 
خودران ب��ه عنوان یک اب��زار نظارتی در 
یک محیط واقع بینانه و پیچیده با موانعی 
متعدد، از س��اختمان ها گرفته تا خطوط 
ولتاژ باال است تا ظرفیت نظارتی و کنترلی 
ای��ن ابزار جدید م��ورد ارزیابی قرار گیرد. 

آنیک دی ریدر؛ رئیس هیات مدیره بندر 
آنتروپ می گوید: م��ا همه تالش خود را 
برای ایجاد محی��ط بندری امن انجام می 
دهی��م چرا که پهپاده��ا در آینده نزدیک 
ب��رای تحقق ای��ن امر ض��روری خواهند 
ب��ود. وی ادام��ه داد: ن��وآوری و دیجیتال 
س��ازی برای تضمین رش��د پایدار  و  بلند 
مدت بندر بسیار مهم بوده و بندر آنتروپ 
محی��ط ایده آلی برای آزمایش و توس��عه 

بیش��تر فناوری نوآورانه است. طبق گفته 
مقامات بندر آنتورپ، استفاده از پهپادهای 
خودران می تواند س��هم مهمی در ایمنی 
عمومی مجموعه بندری داش��ته باشد که 
 تقریباً ۳0000 هکتار وسعت دارد. پهپادها 
چشم انداز منحصر به فردی را از هوا فراهم 
می کنند و مس��ئولین بندر قادر خواهند 
بود یک منطقه گسترده را به روشی سریع 
و ایمن مدیریت، بازرس��ی و کنترل کند.
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مجهز شدن فرانسه به 4 زیردریایی هسته  ای جدید به ارزش میلیاردها یورو
فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانس�ه اعالم کرد این کش�ور درصدد است با خرید چهار فروند زیردریایی به ارزش میلیاردها 

یورو و جایگزین کردن زیردریایی  های قدیمی، ناوگان نیروی دریایی خود را به  روز کند.

یورو نیوز گزارش داد، این شناورها که قرار 
است تا سال ۲0۳5 عملیاتی شوند، ظاهرا 
بخشی از یک برنامه نظامی بزرگتر فرانسه 
را تشکیل می  دهند. نخستین زیردریایی 
اتمی فرانسه به نام "ردوتابل" )سهمگین( 
پنجاه س��ال پیش عملیاتی شد. در سال 
199۷، فرانسه کار جایگزینی چهار فروند 
"اس  اس  بی  ان" یا زیردریایی حامل موشک 
بالستیک هسته  ای کالس "تریومفان" به 
جای ردوتاب��ل و پنج ناو همراه آن را آغاز 
کرد که ش��امل »لوتریومف��ان« )199۷(، 
"تم��ه رر" )بی پ��روا، 1999(، "ویژی��الن" 
)هش��یار، ۲004(، و "تریب��ل" )مهی��ب، 
۲010( بود. طول این زیردریایی  ها 1۳۸ 
متر و عرض آنها 1۲.5 متر اس��ت و فضای 
الزم برای استقرار 110 نفر خدمه نظامی و 
فنی در آنها در نظر گرفته شده است. این 
شناورها با موتور مجهز به راکتور هسته  ای 
هدایت می  شوند و ظرفیت مجهز شدن به 
1۶ کالهک هس��ته  ای تاکتیکی ام51 را 
دارند. این کالهک  ها با تقویت  کننده  های 
سه مرحله  ای مشابه موتور موشک فضایی 
آریان 5 عمل م��ی  کنند. بر پایه آنچه در 
وبس��ایت شرکت س��ازنده این زیردریایی 
 ه��ا آمده، آنها مجهز به نس��ل جدیدی از 
موشک  های بالستیک هستند که شش تا 
ده کالهک هس��ته  ای دارند. در وبسایت 
ش��رکت فرانس��وی "مر اِماریتیم" نوشته 
شده که برد کالهک ام51، 9 هزار کیلومتر 
و قدرت تخریبی آن هزار برابر بمبی است 

که نیروی هوایی آمریکا در س��ال 1945 
روی هیروش��یمای ژاپ��ن انداخ��ت. این 
شناورها هم اکنون در بندر برست در غرب 
 فرانسه مستقر هستند. به غیر از این چهار 
اس  اس  ب��ی  ان، نیروی دریایی فرانس��ه 
همچنی��ن دارای ۶ فرون��د زیردریای��ی 
تهاجم��ی هس��ته  ای دیگر اس��ت که در 
س��احل ش��هر تولون در جنوب مس��تقر 
هس��تند. ای��ن زیردریایی  ه��ا عبارتند از 
 ،)19۸4( )19۸۳(، "س��فیر"  "روبی��س" 
"کازابیان��کا" )19۸۷(، »زمرد« )19۸۸(، 
"آمتیس��ت" )199۲( و "پ��رل" )مروارید، 
199۳(. ای��ن ش��ناورها ب��ا ۷0 متر طول 
 از کالس تریومف��ان کوچکتر هس��تند و 
م��ی  توانند ت��ا ۷0 نفر خدم��ه را در خود 
 ج��ای دهن��د. آنه��ا توس��ط رآکتورهای
 هس��ته  ای تغذیه می  شوند و مجهز به 4 

پرتابگر اژدر ضد کشتی "اگزوسه" هستند. 
اع��الم برنامه  های جایگزین��ی زیردریایی 
  های موشک بالس��تیک در حالی صورت 
م��ی  گیرد که به نظر می  رس��د تحرکات 
نیروی دریایی فرانسه رو به فزونی گذاشته 
است. هفته گذشته، فلورانس پارلی گفت 
که ی��ک زیردریایی تهاجمی هس��ته  ای 
فرانسه به همراه دو کشتی نیروی دریایی 
اخیراً در دریای چین جنوبی گش��ت  زنی 
کرده اس��ت. خانم پارلی در توییتر نوشت: 
گش��ت  زنی فوق  الع��اده در دریای چین 
جنوبی به پایان رسید. این دلیل محکم و 
اثبات  کننده ظرفیت نیروی دریایی فرانسه 
برای استقرار بلند مدت در نقاط دوردست 
ب��ا همراهی متح��دان راهب��ردی ما )در 
منطقه( یعنی استرالیا، آمریکا و ژاپن است. 
وزیر دفاع فرانسه در پرده دیگری از نمایش 
قدرت نیروی دریایی تحت فرمان خود، در 
روز جمعه 19 فوریه )یکم اس��فند( اعالم 
کرد ناو هواپیمابر فرانس��وی شارل دو گل 
به زودی برای انجام مأموریتی چند ماهه 
در ادامه عملیاتی که در سال ۲014 برای 
مب��ارزه با گروه داعش در عراق و س��وریه 
آغاز ش��د، به خاورمیانه اعزام می  ش��ود.
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