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صنایع دریایی در ســال های اخیر دستاوردهای علمی و فنی بزرگی را داشته و بعبارتی شعار 

خودکفایی و اســتقالل صنعتی را منطقی نموده است، اما می توان گفت در دهه های گذشته 

در مقایســه با دیگر صنایع، مورد ظلم قرار گرفته و ماهیت استراتژیک آن درک نشده بود؛ به 

وزارتخانه های مختلف وابستگی داشته و در بازار آزاد عرضه و تقاضای بین المللی رها شده بود. 

لیکن دول کشــورهای همچون چین، کره و اروپا علیرغم شعارهای فریبنده رقابت و بازار آزاد 

پیوسته بصورت جدی و با اهرم های مختلف مالی، سیاسی و یارانه ای با اقداماتی مشابه از صنایع 

خود پشتیبانی نموده اند.  

طی دو دهه گذشــته در ایران نیز تالش های مســتمر و طوالنی توسط انجمن ها و نهادهای 

مختلف صورت گرفته است تا قوانین مناسبی حاوی بسیاری راه حل ها و روشها جهت حمایت 

از صنایع تصویب شود. برخی از این قوانین مرتبط با صنعت دریایی می باشد که بطور کامل از 

این قوانین در راستای توسعه صنعت دریایی استفاده نشده و میزان توجه به آنها همواره مورد 

انتقاد کارشناسان بوده است. 

بهره مندی از منافع دریا این منبع سرشار از مواهب الهی برنامه ریزی دقیق، عزم ملی و همه 

جانبه کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط را طلب می نماید. لذا بایستی با جدیت و مسئولیت 

پذیری در این مسیر گام برداشت. آنچه می نویسیم و می گوییم با آنچه باور داریم نباید متفاوت 

باشد؛ می  توانیم فقط کافیست خودمان را باور داشته باشیم. 

امید اســت با بهره گیری مناسب و همه جانبه از ظرفیت های قوانین موجود، شاهد شکوفایی 

بیشتر صنایع دریایی کشور در دهه چهارم انقالب باشیم. 

هیات تحریریه

خودباوری الزمه پیشرفت 
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معرفی دستاوردهای بزرگ دریایی در آینده نزدیک
دریایی  حــوزه  در  گفــت:  دفــاع  وزیر 
توانســته ایم، گام های مهم و اساسی را در 
تجهیز نیروی دریایی ارتش، سپاه و نیروی 
انتظامی برداریم که در آینده شاهد معرفی 
خواهیم  حوزه  این  در  بزرگی  دستاوردهای 

بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سفر به 
مشهد مقدس با حضور در صنایع دفاعی مستقر 
در مشــهد مقدس در جریــان روند تولیدات، 
تعامالت با نیروهای مســلح، انجام پروژه ها و 

قراردادها قرار گرفت.
 امیر ســرتیپ امیر حاتمی در ایــن بازدید با 
تأکیــد بر نــوآوری و برون رفت از بن بســت 
های تکنولوژی، از متخصصین صنعت دفاعی 
خواســت با ابتکار و خالقیت و تکیه بر دانش 
بومی با رویکرد انقالبی و جهادی، در کمترین 
زمان ممکن پاســخگوی نیاز نیروهای مسلح 

باشند.
 امیر حاتمی صنعت دفاعی مستقر در مشهد 
مقدس را بسیار عالی و پرظرفیت ارزیابی کرد 

و گفت: با وجود نیروهای متخصص، متعهد و با 
انگیزه در صنایع دریایی، هوافضا، رزم زمینی در 
مشهد مقدس توانسته ایم خدمات تکنولوژیکی 
بسیار ارزنده ای را به نیروهای مسلح ارائه کنیم 
و امروز با عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج 
)ع(، مشهد به عنوان یکی از قطب های صنعت 

دفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
 وزیر دفاع افزود: در حوزه دریایی توانسته ایم، 
گام های مهم و اساســی را در تجهیز نیروی 
دریایی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برداریم 
که در آینده شاهد معرفی دستاوردهای بزرگی 

در این حوزه خواهیم بود.
 وی پیشرفت های حوزه هوافضا، صنایع دفاع 

و هوایی را برجســته دانست و گفت: علی رغم 
تحریم های ظالمانه، متخصصان و دانشمندان 
وزارت دفاع توانســته اند با شکستن سدهای 
پیــش رو، مرزهای علم و دانش و فناوری را بر 
مدار ایمان و عمل خالصانه پشت سر گذاشته 
و به دســتاوردهای ارزشمندی همچون جت 

دبیرخانه انجمن مهندسی دریایی ایران اعالم نمود:

اعالم اطالعات قانونی انجمن مهندسی دریایی ایران
دبیرخانه انجمن مهندسی دریایی ایران جهت 
شفاف ســازی و جلوگیری از سوء استفاده 
و اقدامات افراد غیر بــه نام انجمن، تصویر 
اســتعالم محل قانونی خود که در ســایت 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قوه قضائیه 
)ilenc.ir( به تاریخ روز قابل مشاهده و رکن 
قانونی اطالع رسانی حقوقی به شمار می آید 

را منتشر نمود. 
 دبیرخانه این انجمن اعالم نمود، به اطالع کلیه 
اعضای محترم انجمن و جامعه دریایی کشور 
می  رســاند، با توجه به استعالم قانونی فوق 
هرگونه اقدام و فعالیت به نام انجمن در نشانی 
های دیگر غیر قانونی بــوده و فعالیت های 
انجمن مهندسی دریایی ایران تنها از طریق 
آدرس هایی ذیل اطالع رسانی خواهد شد که 

تنها راه ارتباطی قانونی با انجمن می باشند. 
خاطر نشان می شود، پرونده رسیدگی کلیه 

مسائل و مشکالت پیش آمده برای انجمن در 
مراجع عالی قضایی و ذیصالح حقوقی مفتوح 

و در حال رسیدگی و پیگیری می باشد. 
تنها راه های ارتباطی انجمن مهندسی دریایی 

ایران:  

تلفن های تماس: 021-44273495-7 
www.iraname.ir  :وب سایت انجمن

info@iraname.ir :آدرس ایمیل انجمن
اشــرفی  بزرگراه  تهــران،  انجمن:  آدرس 
اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، خیابان شاهد، 

کوچه وحدت 4، پالک 8، طبقه4، واحد 4

در حوزه دریایی توانســته ایم،    
گام های مهم و اساســی را در 
ارتش،  دریایی  نیــروی  تجهیز 
سپاه و نیروی انتظامی برداریم 
کــه در آینده شــاهد معرفی 
دســتاوردهای بزرگــی در این 

حوزه خواهیم بود.
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رییس سازمان صنایع دریایی با بیان اینکه 
دریا ظرفیت ایجاد 40 میلیون شــغل را در 
ســطح جهان دارد، گفت: ما از مزیت  های 
برتر ساز و ژئواســتراتژیک خود در حوزه 
دریا استفاده نکردیم و در این حوزه غفلت 
کــرده  ایم؛ درحالی که کشــور ما در مرکز 

مسیر دریایی جهانی قرار دارد.
رییس سازمان صنایع دریایی که در چهارمین 
جشنواره ملی "دریا در مسیر پیشرفت" سخن 
می گفت، اظهار داشت: این گونه همایش  ها 
و تجمعات بسترســاز تبلور ایده  ها در رشــد 
فرهنگ دریایی در کشــور خصوصا در ذهن 

دانش آموزان است.
امیردریادار امیر رســتگاری با بیان اینکه سه 
چهارم سطح کره زمین را آب فرا گرفته است، 
گفت: در مقاله  ای که در سال ۲۰۱۱ از بخش 
تحقیقاتی سازمان ناســا مطالعه کردم عنوان 
شده بود که حجم آب معلق در هوا، ۱۰۰ هزار 

برابر حجم خورشید در آسمان است.

معاون وزیر دفاع با اشــاره بــه اهمیت دریا و 
دسترسی  های آن، افزود: دریا ها بدون عارضه 
و روان و ســیالند و به هم پیوسته  اند و برای 
برای حرکت در آن نیاز به احداث جاده نیست. 
هیچ کشــوری به غیر از فاصله ۱۲ مایلی که 
حوزه دریای سرزمینی اش محسوب می  شود، 
مالک دریا ها نیست و هر کسی به میزان علم 
و دانش می  تواند از بستر دریا ها و اقیانوس  ها 

بهره گیری کند.

وی گفــت: امروز حوزه فنــاوری و تکنولوژی 
فقط ۵ درصد بستر دریا ها را توانسته شناسایی 
کند و عمده آن بکر است. دانش بشری هنوز 
نتوانســته در عمق ۱۱ کیلومتــری اقیانوس 

ایستگاه بزند.

امیر رســتگاری تصریح کرد: آب منشا حیات 
و قدرت است و اگر قدرت می خواهید باید به 
سمت دریا حرکت کنید، امروز اعمال اراده ها از 
طریــق دریا ها و اقیانوس ها صورت می گیرد و 
همانطوری که مشاهده می شود کشور هایی که 
قدرتمند هستند، قطعا رویکرد دریایی داشتند.

وی بیان داشــت: میزان اقتصاد اقیانوسی در 
ســطح دنیا حدود ۳ هزار میلیارد دالر بر آورد 
شده اســت که ۲۶ درصد این ۳ هزار میلیارد 
مربوط به حوزه گردشگری و ۱۳ درصد مربوط 
به فعالیت های بنادری است و ۱۱ درصد آن به 

تجهیزات دریایی مرتبط است.

امیر رستگاری با بیان اینکه دریا ظرفیت ایجاد 
۴۰ میلیون شغل را در سطح جهان دارد، افزود: 
ما از مزیت های برتر ساز و ژئواستراتژیک خود 
در حوزه دریا اســتفاده نکردیم و در این حوزه 
غفلت کرده ایم؛ درحالی که کشور ما در مرکز 

مسیر دریایی جهانی قرار دارد.

معاون وزیر دفاع گفت: زمان حمل بار از اروپا تا 
هند ۳۰ روز طول می کشد که اگر همین مسیر 
را با اســتفاده از بند چابهار مدیریت کنیم به 
۱۳ روز کاهش پیدا می کند و این یک ظرفیت 

بزرگ برای کشور ما محسوب می شود.

رئیس ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در 
پایان با بیان اینکه ما باید با ســرعت بیشتری 
مسیر توســعه دریامحور را طی کنیم، افزود: 
قرن حاضر زمان دســتیابی بشــر به فناوری 
هوشمند در حوزه دریایی است و کشور هایی 
که در این حوزه عقب بمانند مجبور به پذیرش 

اراده سایر کشور ها خواهند شد.

ایجاد ۴۰ میلیون شغل از طریق دریا 

ساخت 176 فروند شناور در 
طرح تحول صنعت دریایی کشور

در راســتای منویات مقام معظم رهبری 
و اجرای سیاستهای دولت محترم تدبیر 
و امید و به دســتور وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت و دبیر شورای عالی صنایع 
دریایی کشور، طرح تحول صنعت دریایی 
کشور با استفاده از نیاز ارگانهای داخلی به 
شناور و در نظر گرفتن ظرفیت کارخانجات 
و یاردهای داخلی تهیه و ابالغ گردید. بر 
اســاس گزارش دبیرخانه این شورا، برای 
اجرای طرح تحول صنعت دریایی کشور، 
جلســات متعددی با صاحبان بار و کاال، 
مالکان اصلی شناورها و سازندگان داخلی 
با در نظر گرفتن چرخه امور دریایی که در 
راس آن حمل و نقل دریایی و کشتیرانی 
قرار دارد، برگزار شــد که در نهایت طی 
برنامه ریزی انجام شــده جــدول نیاز به 
شــناور به همراه بــرآورد قیمت و درصد 
ساخت داخل آنها آماده گردید. استخراج 
نیاز داخلی بر اساس سند راهبردی صنایع 
دریایی با اســتفاده از ظرفیتهای داخلی 
کشور انجام گرفته است. اجرای این طرح 
در یک بازه ۳ ساله، منجر به ساخت ۱7۶ 
فروند شناور در یاردهای داخلی با درصد 

ساخت داخل ۵9 درصد خواهد شد.
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عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
بیان اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم 
رهبری سیاست  های کلی دریا در دستور کار 
مجمع قرار گرفته است، گفت: برای توسعه 
صنایع دریایی الزم است تا از توانمندی  های 
مستعد  جوانان  و  دانش  بنیان  های  شرکت  

کشور بهره برد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر 
اینکه ایران کشوری دریایی است ولی تاکنون 
به آن پرداخته نشده است، اظار داشت: بر این 
اساس در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، رهبــر معظم انقالب تاکید بر 
تدوین سیاســت های کلی دریامحور را داشت 
که این امر در دستورکار این مجمع قرار گرفته 

است.
علی آقامحمدی با اشاره به فشارهای کشورهای 
منطقــه بر ایــران برای کاهــش فرصت های 
بهره بــرداری از دریا از ســوی ایــران افزود: 
اقداماتی که کشــورهای منطقه خلیج فارس 
داشته اند اقدامات گسترده ای برای جلوگیری 
از بهره برداری ایران از خلیج فارس بوده اســت 
به گونه ای که شاهد ایجاد یک خط پرسرعت 

برای انتقال لوله های نفت و گاز هستیم.
آقامحمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
کشورهای عراق، عمان، قطر، امارت و بحرین و 
همچنین در بندر گوادر پاکستان اظهار کرد: 

اما ایران نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده 
است ولی این اقدامات سرعت مناسبی ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
اقدامات انجام شده در منطقه مکران از سوی 
حوزه های مرتبط با کشتی رانی یادآور شد: دریا 
و آب یک موضوع حیاتی برای کشور است. از 
این رو باید برای توسعه صنایع دریایی به نکاتی 
توجه کرد که از آن جمله باید به محور نشدن 

دولت برای توسعه سواحل اشاره کرد.
وی بــا تاکید بر اینکــه در اختیــار گرفتن 
بخش هایی از کشــور از سوی نهادهای دولتی 
خیانت به کشور است افزود: عالوه بر آن شاهد 
هستیم که دولت منابع مالی زیادی در اختیار 
ندارد از این رو باید زمینه های مســاعد برای 
جذب ســرمایه های داخلــی و خارجی برای 

توسعه صنایع دریایی فراهم شود.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از دنبال کردن 
اهــداف مخالف و مختلف در یک حوزه گفت: 
این همان بالیی اســت که بر سر مناطق آزاد 
آمده اســت و االن مشخص نیســت که این 
مناطق به کجا رســیده  اســت. از این رو باید 
توســعه دریا محور هدف گذاری شود چراکه 
امروزه شاهدیم با این وسعت سواحل دریایی 
یک پیست مناسب برای نگهداری قایق ها در 

کشور وجود ندارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: درخواســت من این است که قبل از هر 
اقدامی، ظرفیت های سواحل کشور استخراج 
شود و براساس اولویت های تدوین شده اقدام 

کنیم.
وی اضافــه کرد: در ایــن اولویت ها همچنین 
باید ممنوعیت های الزم آورده شود و مشخص 
شود که در مناطق ساحلی چه اقداماتی نباید 

صورت گیرد.

وی با اشــاره به اقدامــات مثبت در نهادهایی 
چون سازمان بنادر و کشتیرانی، معاونت علمی 
و نیــروی دریایی افزود: برای توســعه صنایع 
دریایــی همچنین می توان نســبت به انتقال 
برخی از صنایع با سرعت مطلوب اقدام شود. 
اصفهان که می توانست یک قطب گردشگری 
در کشور قرار گیرد با راه اندازی صنایع فوالد 
شــاهد هستیم که این اســتان با چالش های 
عظیمی روبرو اســت. به گونه ای که در حال 
حاضر ۱۰۰ روز با هوای آلوده در این اســتان 

گزارش می شود.

وی با بیان اینکه امروزه شاهدیم میان نسل های 
قدیم و جدید فاصله عظیمی ایجاد شده است 
گفت: می توانیم با برنامه ریزی های مناسب این 
فاصله را کم کنیم و  از توانمندی های جوانان 
مستعد کشور برای توسعه صنایع دریایی بهره 

ببریم.

آقامحمدی که در مراســم افتتاحیه جشنواره 
"دریا مســیر پیشرفت" ســخن می گفت با 

اشــاره به ظرفیت شــرکت  های دانش بنیان 
ابراز امیدواری کرد کــه بتوان برای تحول در 
صنایع دریایی از ظرفیت  های جوانان توانمند و 
شرکت های دانش بنیان به دور از تنگ نظری 

 ها بهره برد.

تدوین سیاست  های کلی دریا در دستور کار
 مجمع تشخیص مصلحت نظام

Marine Engineering
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231 مقاله در بیستمین همایش صنایع دریایی پذیرفته شد

دبیر کمیته علمی بیستمین همایش صنایع 
دریایی گفت: از مجموع 335 مقاله دریافت 
شــده 231 مقاله از ســوی هیات علمی 

پذیرفته شده است. 
دبیر کمیته علمی بیستمین همایش صنایع 
دریایی در گفتگو با خبرنگار این نشریه گفت: 
این رویــداد در چارچــوب برنامه های اصلی 
انجمن مهندســی دریایی ایران با اهداف ارائه 
آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی کشور در 
زمینه دریا، آشنایی دانشجویان و محققین با 
تحقیقات جاری و ایجاد ارتباط بین محققین، 
ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و آشنایی 
قشردانشــگاهی با نیازهای صنعت برگزار می 

شود. 
حســن قاســمی با اعالم اینکــه از مجموع 
۳۳۵ مقالــه دریافت شــده در این دوره ۲۳۱ 
مقاله پذیرفته شــد که موضوعات آن تمامی 
محورهای همایش را پوشــش می دهد، اظهار 
داشت: مطابق آمار هرســاله بیشترین تعداد 
مقاالت به ترتیــب مربوط به محور طراحی و 
ساخت شناورهای دریایی، تاسیسات ساحلی و 
فراساحلی و همچنین محور فناوری های نوین 
میباشد اما در طی سالیان اخیر محور فناوری 
های نوین بسیار مورد توجه محققین گرامی 

واقع شده است. 

وی با بیان اینکه داوری ها امسال بسیار با دقت 
باالیی انجام شده و ضریب پذیرش مقاالت با 
توجه به افزایــش کیفیت مورد نظر همایش، 
کاهش یافته اســت، گفت: با افزایش ســطح 
علمی همایش، امسال ویرایش مقاالت افزایش 
یافته بطوریکه میتوان گفت بطور متوسط هر 
مقالــه حداقل یک بار توســط داوران محترم 
برای اصالح به نویســنده مربوطه ارجاع داده 

شده است. 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 
ادامه افزود: مقاالت امسال به دو شیوه شفاهی 
و پوســتری ارائه خواهند شــد که طبق نظر 

داوران و کمیته علمی خواهد بود.
قاســمی همچنین در خصــوص کارگاه های 
آموزشــی همایش اعالم داشــت: سعی برآن 
اســت تا کارگاه های امسال عالوه بر پوشش 
محورهای همایش، نیازهای پیش روی صنعت 
دریایی و محققین گرامی را پوشــش دهد تا 
حداکثــر بهره  بری از ارائــه کارگاه ها در این 

همایش انجام شود.
دبیر کمیته علمی بیستمین همایش صنایع 
دریایی با بیان اینکــه برنامه ریزی های الزم 
توســط دبیرخانه و کمیته علمی انجام شده 
است تا حاضرین در همایش حداکثر استفاده 
از برنامــه های جانبی ارائه شــده در همایش 

را داشته باشــند، تصریح نمود: مطابق برنامه 
هرســاله برگزیدگان دریایی نیز در بیستمین 
همایش صنایــع دریایی معرفی و مورد تقدیر 

واقع خواهند شد. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
در راستای استانداردسازی 
محصوالت نانو در حوزه دریا

با توجه به گسترش همکاری های علمی و 

فنی بین ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش 

صنعت به منظور ایجاد زمینه های توسعه 

فناوری، تجاری سازی فناوری ها و تولید 

محصوالت و تجهیزات مبتنی بر فناوری 

نانو، تفاهم نامه ای ما بین موسسه دانش 

بنیان رده بنــدی ایمنی صنعت ایرانیان 

ICS و ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو 

منعقد گردیده است. 

بر اســاس این تفاهم نامه، این همکاری 

با موضوع کمک به اخــذ تاییدیه های 

عملکردی محصوالت با تجهیزات مبتنی 

بر فناوری نانو بــرای تولید کنندگان یا 

شــرکت های خدمات دریایی داخلی با 

ایجاد بازار برای تجاری ســازی، فروش 

با  فناوری، محصوالت و خدمات دریایی 

فناوری نانو کشور با صدور تائیدیه ها و 

اخذ گواهینامه های معتبر می باشد که 

موسسه رده بندی ایرانیان بعنوان بازوی 

کارشناسی و نظارتی ستاد نانو خواهد بود.

فراساحل
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الحاق پیشرفته ترین ناوشکن ساخت ایران "سهند" به ناوگان دریایی ارتش

ناوشــکن جمهوری اسالمی ایرانی سهند با حضور 
دریادار خانزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش و 
جمع دیگری از فرماندهان عالی رتبه نظامی با فرمان 
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جهت 
انجام ماموریت های محولــه در آبهای آزاد و بین 
المللــی امروز دهم آذرماه به ناوگان نیروی دریایی 
ارتش ملحق شد. این ناوشکن که به یاد ناوچه  ای 
با همین نام که در سال ۱۳۶7 و در نبردی نابرابر با 
ناوگان آمریکایی در خلیج فارس غرق شد با شماره 
بدنه 7۴ و به نام "ســهند" نامگذاری شده، پس از 
جماران و دماوند سومین ناوشکن از خانواده کالس 
موج است که بدنه و کاسه اصلی آن در شهریورماه 
ســال ۱۳9۱ و با حضور فرمانده معظم کل قوا به 
آب انداخته شــد و پس از نصــب تجهیزات امروز 
به صورت رســمی به ناوگان جنوب نیروی دریایی 

ارتش ملحق شد. 
*ورود به عرصه شناورهای رادارگریز

به گفته دریادار دوم شــیخی فرمانده کارخانجات 
نیروی دریایی ارتش، ناوشکن سهند از ۵-۴ قابلیت 
بیشــتر از جماران برخوردار است که یکی از آنها 
ســطح مقطع راداری کم آن است که خصوصاً در 
شب، دشــمن با اســتفاده از رادار به راحتی توان 
تشخیص آن را نخواهد داشت و یا در سامانه  های 
تحرک و زاویه پروانــه  ای تغییرات مهمی صورت 
گرفته که کاربــر می  تواند از داخل کشــتی این 
زاویه را کم و زیاد کند و سرعت صفر تا مدت زمان 

رسیدن شناور به ماکسیمم سرعت را کم کند.
*رکوردشکنی سهند در بُرد

از دیگر ویژگی  های مهم سهند، افزایش برد عملیاتی 
با اتکا به ذخیره  های درون کشــتی است به گونه 
 ای که ســهند از نظر جیره خواروبار، سوخت و آب 
پــس از جدایی از بندرگاه می تواند تا ۴ هزار مایل 
را بدون نیاز به کشــتی پشتیبانی دریانوردی کند. 
قابلیت دیگر ســهند به گفته فرمانده کارخانجات 
نداجا، دریافت سریعتر و راحت تر نیازمندی  های 

خود از کشتی پشتیبانی است.
*سهند میزبان پادشاه دریا

یکی دیگر از تفاوت  های سهند نسبت به دو نمونه 
قبلی ناوشــکن های کالس موج یعنی جماران و 
دماوند، بزرگتر شدن پد نشست و برخاست بالگرد 

است.
در ناوشکن  های جماران و دماوند پد بالگرد قابلیت 

نشســت و برخواســت بالگردهای کوچک مانند 
بالگــرد بل-۲۱۲ را دارد، اما در ســهند با افزایش 
مساحت این پد قابلیت نشست و برخواست بالگرد 
ضدزیرسطحی SH-3 معروف به Sea King نیز 
فراهم شــده است. ســهند با طول 9۴ متر، عرض 
۱۱.۵ متــر، ارتفاع ۱۶ متر و وزن ۱۴۰۰ تن تعداد 
اماکن زیستی بیشتری را نسبت به جماران و دماوند 
دارد و در نتیجه قابلیت حمل تعداد بیشــتری از 
پرســنل را دارد. بهبود کیفیت فلز به کار رفته در 
کاســه و بدنه ناوشکن، کاهش زمان ساخت کاسه 
از ۴ ســال به 9 ماه و برخورداری از بدنه  ای با ۲۰ 
قســمت مجزا و ۴ طبقــه ای از دیگر ویژگی  های 
ناوشکن سهند است. سهند قدرت پیشرانه خود را 
از ۴ موتور دیزلی تامین می کند که دو پروانه را در 
جلو و دو پروانه را در عقب کشــتی به حرکت در 
می آورد. به گفته مسئولین، جعبه دنده )گیربکس( 
این ناوشکن کامال ایرانی است و در عین حالی که 
مصرف سوخت موتورهای آن کاهش یافته، مخازن 

سوخت بزرگتری نسبت به جماران و دماوند دارد.
* تسلیحات

برخورداری از عرشه سه طبقه در ناوشکن سهند، آن 
را قادر می سازد تا طیف گسترده ای از تسلیحات را 
حمل کند. در قسمت جلویی )سینه( این ناوشکن 
توپ 7۶ میلیمتری فجر۲7 نصب شده که برابر  با 
اطالعات اعالم شده توانایی انهدام اهداف سطحی 
و هوایی مانند موشک های ضدکشتی را دارد. این 
توپ با نواخت تیر ۱۲۰ گلوله در دقیقه بین 7 تا ۱7 
کیلومتر برد دارد و در ســال ۱۳8۵ توسط صنایع 

دفاع کشورمان ساخته شده است. دیگر سالح نصب 
شده بر روی ســهند، توپ دریایی ۴۰ میلیمتری 
فتح در قسمت پاشنه اســت که جزء و توپ  های 
ضد هوایی ارتفاع پســت بوده و برد نهایی آن ۱۲ 
کیلومتر با نواخت تیر ۳۰۰ گلوله در دقیقه اســت 
و می تواند به عنوان سالح ضد موشک  های کروز 
نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. از دیگر تسلیحاتی 
که بر روی ناوشکن سهند نصب شده، می  توان به 
پرتابگرهای موشک  های کروز ضد سطحی مانند 
نــور، قادر و قدیر )۴ النچر(، پرتابگر اژد )۶ النچر(، 
پرتابگر موشــک  های پدافند هوایی استاندارد )۲ 
النچر(اشاره کرد. البته به نظر می  رسد این ناوشکن 
در آینده نزدیک به تســلیحات دیگر مانند سامانه  
های دفاع نقطه  ای نیز مجهز شود. سهند که از آن 
بعنوان پیشرفته ترین ناوشکن بومی غرب آسیا یاد 
می شود را می  توان آغازی برای جهش در ناوشکن  
های خانواده موج و حرکت به سمت کشتی  هایی 
با ابعاد بزرگتر برشــمرد. موضوعی که مورد تاکید 
فرمانــده کارخانجات نیروی دریایی ارتش نیز قرار 
گرفت و اعالم کرد که پروژه بعدی یک شناور ۲۰۰ 
متری خواهد بود که اندازه ناوهای ما را از 97 متر 
به ۲۰۰ متر می رساند. ظرفیت باالی ناوشکن سهند 
در ذخیره جیره خوار و بار، ســوخت و آب آن را به 
یکی از گزینه  های اصلی اعزام به آبهای دوردست 
مبدل ساخته اســت. به نظر می  رسد در ماه  های 
آینده می  توان شــاهد ترکیب ناوشکن سهند و ناو 
پشــتیبانی خارک در آب  های بین المللی و شاید 

بزرگترین ماموریت برون  مرزی نداجا بود.
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الحاق دو شناور زیر سطحی کالس غدیر به ناوگان نیروی دریایی ارتش

دو شناور زیر سطحی کالس غدیر به ناوگان 
منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران در جاسک الحاق شد.
به گــزارش مارین نیوز، دو فروند شــناور 
زیر سطحی کالس غدیر عصر روز گذشته 
با حضــور فرمانده نیــروی دریایی ارتش، 
امام جمعه شهرســتان جاســک و جمعی 
از مســئولین در منطقه دوم دریایی والیت 
جاسک با فرمان امیردریادار حسین خانزادی 
طی مراســمی به آب انــدازی و به ناوگان 
منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران در جاسک ملحق شدند.  
فرمانــده نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در این مراسم اظهار داشت: 
این زیردریایــی ها با پیچیده ترین فناوری 
های روز و با همت جوانان ایرانی در صنایع 

دفاعی ایران ساخته شده است.
امیر دریادار حسین خانزادی افزود: نیروی 
دریایــی ارتش جمهوری اســالمی ایران با 
اقتدار و تجهیزات دفاعی آماده حفظ امنیت 
مرزهای دریایی ایران و امنیت آبراه های آزاد 

در منطقه است.
دریــادار خانــزادی در ادامه گفــت: امروز 
منطقه راهبردی جاسک شاهد الحاق یکی 
از پیچیده ترین فناوری های دنیا )زیردریایی( 
اســت و اولین پیام این الحاق این است که 
دنیا بداند که زیر همه فشارهایی که استکبار 
جهانی به ملت ایران  و به نیروهای مســلح 
ایران وارد کرد تکنولوژی و تالش ما نه تنها 
متوقف نشد بلکه توانستیم به سطح بسیار 
باالیی از فناوری های پیچیده دســت پیدا 

کنیم که می تواند بازدارندگی قابل وثوقی را 
در مقابل همه تهدیدات و دشــمنان که بر 
علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

می خواهند وارد عمل شوند ایجاد کند. 
خاطرنشان می شود، زیر دریایی غدیر برای 
آبهای خلیج فارس و دریای عمان طراحی 
شــده و دارای قابلیت باال در غوص و صعود 
و مانور اســت. طول این زیردریایی ۲9 متر 
است و قابلیت شلیک اژدر از دو مقر جلویی، 
رهاسازی انواع مین دریایی، حمل نیروهای 
تکاور و موشــک  های دوش پرتاب را دارد. 
زیردریایی کالس غدیر از جمله زیردریایی 
های بومی کشور است که توسط نیروهای 
متخصص و متعهد ایرانی در نیروی دریایی 
ارتــش و صنایــع دفاعــی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته 

شده است.

پایان عملیات بارگیری عرشه 

سکوی F18 میدان فروزان

عرشــه   )load Out( بارگیری  عملیات 

ســکوی F18 میــدان فروزان توســط 

متخصصان و پیمانکاران داخلی با موفقیت 

به پایان رسید.

با تالش بی  وقفه عوامل اجرایی پروژه ســاخت و 

نصب ســکوی F18 میدان فروزان، عرشه 9۴۰ 

تنی این ســکو روز پنجشنبه ۱۲ مهرماه از یارد 

شرکت IGC در جزیره قشم بر روی بارج منتقل 

شد.

بر اساس برنامه  ریزی  های انجام شده، عملیات 

آماده  ســازی عرشــه )Sea Fastntig( برای 

حمل به میدان فروزان در دو ماه آینده انجام شده 

و عرشه سکو بر روی جاکت مربوطه )که در اواخر 

سال 9۶ از مبداء قشم به میدان فروزان حمل و 

نصب شد(، نصب می  گردد. در این راستا پس از 

تکمیل عمیات نصب عرشه، سکوی F18 آماده 

EPC/ حفاری 7 چاه تولیدی در قالب پروژه های

EPD خواهد بود.

گفتنی است، همه مراحل طراحی، خرید، ساخت، 

حمل و نصب جکت، عرشه، خطوط لوله و کابل 

زیردریایی ســکوی F18 توسط متخصصان و 

پیمانکاران داخلی اجرا شده و یا بر اساس برنامه 

 ریزی به عمل آمده، انجام خواهد شد.

بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت نفت فالت 

قاره ایــران، در انجام این پــروژه مهم، مدیران، 

کارشناسان و عوامل اجرایی شرکت IGC و سایر 

پیمانکاران فرعــی، همچنین همکاران مدیریت 

مهندسی و ســاختمان، بازرسی فنی، حفاظت 

فنی، منطقه خارگ و ... نقش  آفرینی کردند.

فراساحل

ایــن زیردریایی هــا با پیچیده 
ترین فناوری های روز و با همت 
جوانان ایرانی در صنایع دفاعی 

ایران ساخته شده است.
زیر دریایی غدیــر برای آبهای 
خلیــج فارس و دریــای عمان 
طراحی شده و دارای قابلیت باال 
در غوص و صعود و مانور است.  

صفحه 12شماره 129/ آ ذرماه 1397



دریا بهترین راه و زمینه ساز عبور 
از تحریم ها   

مشــاور وزیر دفاع جمهوری اسالمی با تاکید 
براینکه، برای رسیدن به توسعه دریایی در گام 
نخست باید مزیت  های دریا را باور داشت، گفت: 
سرمایه  های دریا بهترین راه و زمینه ساز عبور از 

تحریم ها است.
مشاور وزیر دفاع جمهوری اسالمی توجه هرچه 
بیشتر به سرمایه  های دریایی را در شرایط فعلی 
بهترین مسیر برای عبور از تحریم  های اعمال 

شده از سوی ابرقدرت  های جهانی دانست.
امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی با بیان اینکه 
درآمد بسیار باالیی در حوزه دریا وجود دارد و 
متاسفانه سهم کشــورمان از آن بسیار اندک 
است، تاکید کرد: در واقع از دریا در تولید ناخالص 
داخلی خوب استفاده نشده است و کشورمان 
بصورت عملی در بسیاری از بازارهای دریایی 

حضور فعال ندارد.
دریادار جعفری طهرانی با اشاره به اینکه در تمام 
نظریات ژئوپلوتیکی از ایران به عنوان یک کشور 
مهم نام برده می شــود، گفت: باید مولفه های 

قدرت دریایی با هم همراه شوند. 
وی با بیان اینکه ایران می تواند با ایجاد مسیر 
ریلی و دریایی به راحتی مســیر تبادل بازار 
کشورهای محصور در خشــکی را به دست 
آورد، گفت: بسیاری از این استعمارها با هدف 
برخورداری از مزایای دریاهای کشورهای دیگر 

صورت می گیرد.
مشاور وزیر دفاع که در آئین اختتامیه چهارمین 
جشــنواره "دریا مسیر پیشرفت" سخن می 
گفت، خاطرنشــان کرد: سواحل جنوب شرق 
ایران ویژگی های منحصــر به فرد دارد و یکی 
از حساس ترین نقاط جهان محسوب می شود 
بنابراین امیدواریم این جشنواره زمینه ساز توجه 
به مزیت های دریا باشد تا دریا نیز زمینه ساز 

توسعه کشور شود.

آموزش در دریا بایستی مهارت محور باشد نظامی

 )ICS( مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان
بایستی مهارت محور  گفت: آموزش در دریا 
باشد و الزم است همه STCW بخش خود را 
بنویسند که براساس آن آموزش ها اجرا گردد. 
مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان )ICS( در 
پنل "بررسی وضعیت آموزش های دانشگاهی 
در حوزه علوم و فنون دریایی" با بیان اینکه در 
چنین نشست هایی کمتر در مورد کارهایی که 
در خصوص آموزش انجــام داده ایم، چه باید 
بکنیم، مسوولیت و رسالتمان چیست صحبت 
می کنیم و بیشــتر در مورد دانشــگاه ها و یا 
متولیان دیگر صحبت می نماییم، اظهار داشت: 
انتظار می رود متولیان هر کدام از بخش های 
مختلف در ابتدا این جلسات گزارشی عملکردی 

ارائه نماید.  
حسن رضا صفری گفت: این موسسه اخیرا در 
حوزه رده بندی و آموزش موفق به اخذ مجوزی 
از دولت عراق به عنوان "متولی امور آموزشــی 
و دریانوردان عراق" شد که کاملترین تفویض 
اختیاریست که در دنیا برای رده بندی و آموزش 

صادر شده است. 
صفــری با بیــان اینکه قــراردادی نیز جهت 
همکاری های آموزشــی بین ICS و دانشگاه 
بصره منعقد شــده اســت، بیان داشت: براین 
اســاس در همین هفته گذشته در عراق دوره 
های آموزشــی را با کمک سازمان بنادر عراق 
بــرای حدود ۵۰ نفر از مدیران و کارشناســان 
سازمان بنادر عراق برگزار کردیم.  وی گفت: با 
توجه به ظرفیت های بسیاری که در دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی ما وجود دارد همه می توانیم از 
این فرصت برای توسعه صادرات آموزش ایران 
اســتفاده نماییم و خواهشم این است که بازار 

عراق را دست کم نگیرید.
صفری با اشــاره به کنوانسیون STCW و بیان 
اینکه آموزش در دریا بایســتی مهارت محور 
باشــد و الزم است همه STCW بخش خود را 

بنویسند که براساس آن آموزش ها اجرا گردد، 
گفت: در این صورت قاعدتا دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی راحتتر و بهتر می تواند تشخیص دهند 
که چه رشته ها یا ســرفصل هایی را بایستی 

آموزش دهد. 
مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان )ICS( با 
بیان اینکه در صنایع بدون آنکه اســتاندارهای 
مهارتی مورد نیازمان را استخراج نماییم، انتظار 
داریم دانشجویی که از فارغ التحصیل می شود 
بتواند بالفاصله کارها و فعالیت های مورد نظر ما 
را با مهارتهای الزم انجام دهد، گفت: این موضوع 
بدون طراحی اینگونه اســتانداردهای مشاغل 
شدنی نمی شــود.  وی نوشتن استانداردهای 
حوزه لجســتیک بندری توسط سازمان بنادر 
و دریانــوردی و یا دریافــت کارت ملوانی در 
هنرســتان های دریایی منطبق با کنوانسیون 
STCW را نمونه هایی موفق در کشــور اعالم 
نمود.  صفری با بیان اینکه در بحث کارورزی و 
کارآموزی نیز بایستی تالش کنیم، گفت: الزم 
است صنایع برای برگزاری دوره های کارآموزی 
دستورالعمل ها، استانداردها و روال هایی تدوین 
نمایند زیرا بدون آن ممکن اســت در مقطعی 
خوب عمل نماییم اما در مقاطع دیگر قطعا این 
اتفاق نمی افتد. وی گفت: موسســه رده بندی 
ایرانیان نیز دســتورالعملی را در این خصوص 
پذیرفته و بحث ایمنی در کارآموزی، بیمه و ... 
در آن طراحی شــده است که در همین راستا 
از سال گذشته تاکنون نزدیک ۵۰ نفر بصورت 
کارآموز و کارورز در موسسه فعالیت نموده اند. 

 )ICS( مدیرعامل موسســه رده بندی ایرانیان
با اشاره به ضرورت تعامل دانشگاه با صنعت و 
بیان اینکه پروژه های بســیاری را می توان در 
صنعت تعریف و از کمک اســاتید دانشگاهی 
اســتفاده نمود اما متاســفانه تا صحبت از آن 
می شــود یا پروژه ای اعــالم می گردد انتظار 
قراردادهای جنبی در این قضیه وجود دارد که 
از توان شرکتها و موسسات خارج است، تصریح 
نمود: خواهشم این است به پژوهش تنها از بعد 
درآمدزایی مقطعی و عاجل نگاه نشود، بلکه یک 
نگاه آینده  نگرانه نیز مدنظر است که در غیر این 
صورت ارتباط بین صنعت و دانشگاه هم شکل 

نمی گیرد. 
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آغاز برداشت گاز از دومین سکوی فاز 1۴ پارس جنوبی

راه اندازی  اتمام عملیــات  با  همزمان 
فارس،  خلیج  در   14C اقماری  سکوی 
مخزنی  موقعیت  از  ترش  گاز  برداشت 
دومین ســکوی گازی فــاز 14 پارس 

جنوبی آغاز شد. 

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
امروز )شــنبه ۵ آبان 97( با اعالم انجام 
موفقیت آمیز عملیــات راه اندازی دومین 
سکوی دریایی فاز ۱۴، ظرفیت برداشت 
گاز از عرشــه 14C را ۵۰۰ میلیون فوت 
مکعب )۱۴.۱ میلیــون مترمکعب( گاز 
تــرش غنی در روز عنــوان کرد و گفت: 
همانطور که پیشتر وعده داده شده بود، 
با بهره برداری از دومین ســکوی گازی 
طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، در 
ســال جاری مجموع ظرفیت برداشــت 
گاز از بخش فراســاحلی این فاز به یک 
میلیارد فوت مکعب معادل ۲8.۲ میلیون 
مترمکعب در روز افزایش یافته و مرحله 
نخست توسعه بخش فراساحل فاز ۱۴ به 

طور کامل وارد چرخه تولید می شود. 
حمیدرضا مســعودی با اشــاره به اتمام 
عملیــات لوله گذاری خــط ۱8 اینچی 
زیردریایی انتقــال گاز ترش و خط ۴.۵ 
اینچی تزریق گالیکول از سکوی اقماری 
14C به سکوی اصلی 14A عنوان کرد: 

گاز ترش استحصال شــده از این سکو 
پس از انتقال با گاز تولیدی سکوی اصلی 
14A به پاالیشگاه های محدوده صنعتی 

پارس ۲ در منطقه کنگان ارســال شده 
و پس از فرآیندهای پاالیشــی به شبکه 

سراسری تزریق می شود. 
وی با اشاره به احجام و فعالیت های انجام 
شده در ساخت عرشه ۲۳۰۰ تنی 14C و 
با یادآوری اینکه دومین عرشه دریایی فاز 

۱۴ با بیشترین میزان پیشرفت ساخت 
)9۶ درصد( در یارد صنعتی شرکت صدرا 
ساخته و به موقعیت خود در خلیج فارس 
منتقل شــد، افزود: انجــام تکنیک های 
خالقانه و پیشرفت باالی ساخت سکوی 
اقمــاری 14C زمــان عملیــات نصب، 
پیش راه انــدازی و راه اندازی در دریا را به 

حداقل رساند. 

و  تازه در ساخت  *ثبت رکوردهای 
 14C نصب سکوی

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
سکوی 14C را نخســتین سازه دریایی 
در طول ساخت عرشــه های فراساحلی 
پارس جنوبــی عنوان کرد که با کســب 
پیشرفت ســاخت ماهانه ۳.۵ درصدی، 
رکورد بی نظیری را از زمان آغاز توســعه 
این میدان مشترک گازی با کشور قطر به 

جای گذاشته است. 
مســعودی با بیان اینکه سکوی اقماری 
14C همچنین موفق به کســب رکورد 

سریع ترین زمان هوک آپ در کمتر از ۱۵ 
روز شده است به میانگین بازه زمانی ۴۵ 

روزه هوک آپ عرشه های دریایی پارس 
جنوبی در گذشته اشــاره کرد و گفت: 
با تالش بی وقفه تیم کارفرما و شــرکت 
صدرا و با اجرای تکنیک های نوین لیزر 
اســکن که پیش از این در یارد صنعتی 
بندرعباس انجام شــده بود، این زمان به 
کمتر از یک ســوم کاهش یافت و موفق 
شدیم به کســب رکورد قابل تأملی در 
حوزه پارس جنوبــی و حتی در صنعت 

فراساحل ایران و دنیا دست یابیم.

وی برنامه ریــزی دقیق و مســتمر برای 
حضور ناوگان شناورهای مربوط به حمل 
و استقرار بیش از ۳۰۰ نفر از پیمانکاران 
، ارســال کاالها و پشــتیبانی تجهیزات 
مورد نیــاز برای انجام عملیات در بخش 
فراســاحلی این طرح را از دیگر عوامل 
تسریع در زمان نصب، پیش راه اندازی و 
راه اندازی این ســکو عنوان و خاطرنشان 
کرد: با ورود دومین سکوی گازی فاز ۱۴ 
پارس جنوبی بــه چرخه تولید، نیمی از 
اهداف توســعه این طرح بزرگ ملی در 

بخش فراساحل محقق شد.
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در پی هشــدار آمریکا به شرکت  های 
بیمه برای تحریم نفتکش  های ایرانی، 
تهران از این اقدام آمریکا به ســازمان 

بین  المللی دریانوردی شکایت کرد. 
ســفیر ایران در بریتانیــا اعالم کرده 
ســفارت ایران در این کشور با ارسال 
نامه  ای به دبیرکل سازمان بین  المللی 
دریانــوردی IMO علیه آمریکا به این 

سازمان شکایت کرده است.
حمید بعیدی  نژاد تحریم  های آمریکا 
علیه کشــتی  های ایرانــی را "نقض 
معاهدات بین  المللــی دریانوردی" و 
ایمنی دریانوردی"  انداختن  "به خطر 

خوانده است. 
بعیدی  نژاد نوشــته، بــه همین دلیل 
ایران در نامه  خود به دبیرکل سازمان 
بیــن  المللــی دریانــوردی در لندن، 
خواستار "بررســی ویژه" این موضوع 

در شورای این سازمان شده است.
ســفیر ایران در لنــدن در متنی که 
در کانال تلگرامی خود منتشــر کرده، 
بدلیل  ایــران  بدون شــک  نوشــته: 
خواســت غیرقانونی آمریکا نمی  تواند 
از فعالیــت ناوگان کشــتی  های خود 
برای صدور نفت، و همچنین صادرات 
و واردات کاالهــای تجاری و صنعتی 
ممانعت کند و قطعا آمریکا مســئول 
ایجاد هر حادثه ای در دریا خواهد بود. 
این اقدام یــک روز پس از آن صورت 
گرفته که مسئول گروه اقدام ایران در 
وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که 
شرکت  های بیمه بین  المللی از بیمه 
کردن نفتکش  های جمهوری اسالمی 

منع شده  اند. 
برایان هوک روز چهارشــنبه ۱۶ آبان 
)هفتم نوامبر( عنوان کرده بود نفتکش 
از ردیابی  ایرانی برای جلوگیری   های 
 شــدن، رادارهای شناســایی خود را 
خاموش می  کنند که این امر می  تواند 

فجایع  زیست  محیطی را رقم بزند.
برایان هــوک همچنین به خبرنگاران 
گفت: حاال دیگر کشــتی  های ایرانی 

از کانال ســوئز تا تنگه ماالکا و تمامی 
نقــاط دیگری که در ایــن میان قرار 
گرفته  اند خطری شــناور به حســاب 

می  آیند.
به گفته هــوک منع کردن شــرکت  
های بین  المللی از بیمه کردن کشتی 
 های ایرانی موجب خواهد شد تا ایران 
بــرای بیمه کردن کشــتی  های خود 
به خدمات شــرکت  های بیمه داخلی 
متوسل شود و این شرکت  ها نیز توان 
پرداخت غرامت  های ســنگین را که 
رقم آن ممکن است به میلیاردها دالر 

برسد، نخواهند داشت.
وی افزود:کشــورها، بنادر،متصدیــان 
کانال ها و شــرکت های خصوصی باید 
بداننــد که احتماال بــرای هزینه های 
ناشی از حوادثی که ممکن است برای 
یک کشتی تحت بیمه خود ایران رخ 

دهد، مسئول هستند.
در این ارتباط نایب رییس کمیسیون 
حقوقــی و قضایــی مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه "هشــدار 
آمریــکا به بیمه گــذاران نفتکش های 
ایرانی بــا عرف و قوانیــن بین المللی 
ســازگاری ندارد" خطــاب به دولت و 
دستگاه دیپلماسی خواست که در این 

خصوص به دنبال راهکار باشند.
یحیــی کمالی پور در خصــوص بهانه 

 جویــی وزارت خارجــه آمریکا درباره 
بیمه نفتکش های ایرانی، گفت: اصوال 
در عرف پذیرفته  شده  ای بین  المللی 
بیمــه نفتکــش  ها یک نــوع خدمت 
 رســانی اســت و خــارج از حاکمیت 
حکومت  ها اســت. اینگونــه تحریم با 
عرف بین  المللی و قوانین بین  المللی 

سازگاری ندارد. 
وی افــزود: البتــه باید توجــه کنیم 
آمریــکا در تحریم های خــود خیلی 
پایبند مقررات، معاهدات و اعمال های 
بین المللــی نیســت. مطمئنا طبیعی 
اســت کــه کشــتی های در آب های 
منطقه ای، فرامنطقــه ای و آزاد دچار 
اگر  و  احتمالی می شــوند  خســارات 
بیمه نباشــند دچار مشــکل خواهند 
بین المللی  مقــررات  شــد. همچنین 
هم اجازه نمی دهــد آن ها بدون بیمه 
در آب هــا حرکت کننــد؛ بنابراین با 
این وجــود باید به دنبــال راهکاری 
حقوقــی و بین المللی در این خصوص 
باشــیم. همانگونه که در ســایر موارد 
تحریم هــا را دور می زدیم باید کاری 
کنیم تــا بیمه نفتکش هــا هم دچار 
مشکل نشود. البته در گذشته هم این 
مسائل بوده است. ما از کشتی هایی که 
تحت حمایت کشــورهای دیگر بودند 
متاســفانه  ولی  اســتفاده می کردیم، 

اقدامی ناقض معاهدات بین المللی دریانوردی  

Marine Engineering
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آمریکا آن ها را شناســایی کرده و این راه هم 
برای ما بســته شده اســت.  عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسالمی نیز 
با بیان اینکه "عنوان حقوقی هشدار آمریکا به 
بیمه گذاران نفتکش های ایرانی تهدید اســت" 
گفت: ایــن موضوع کامال غیرقانونی اســت و 
شــرکت  های بیمه به هیچ وجه تعهدی برای 
رعایت این مســاله ندارد. محمــد کاظمی در 
خصــوص بهانه  جویــی وزارت خارجه آمریکا 
دربــاره بیمه نفتکش های ایرانــی، اظهار کرد: 
شــرکت  های بیمه عموما خصوصی هســتند 
و در حیطــه موسســات خصوصــی فعالیت 
می  کننــد. آن  ها دولتی نیســتند و در واقع 
یــک وزارتخانه دولتــی آمریکا نیســتند که 
براســاس تصمیم دولت آمریکا اقــدام کنند.
وی افزود: این بحثی کــه آمریکا مطرح کرده 
که شــرکت  های بیمه را با فرض بیمه کشتی  
هــای ایرانی مجازات بــرای آن  ها محدودیت 
 هایی را اعمال می  کند، قطعا قانونی نیســت. 
البته ممکن اســت بخواهند با فشار و زور این 
کار را انجام دهنــد، اما در هر صورت این یک 
تهدید کامال غیرقانونی اســت. عنوان حقوقی 
این موضوع تهدید اســت و شرکت  های بیمه 
به هیچ وجه تعهدی برای رعایت این مســاله 

ندارند.
وی عنوان کرد: البته سابقه نشان می  دهد که 
شرکت  ها از تهدید می  ترسند و از منافع مسلم 
خــود می  گذرند، اما اگــر بخواهند مقررات را 
رعایت کنند نباید به این تهدیدها توجه کنند.
این عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: ایــران طرف 
موضوع نیســت که بخواهد طــرح دعوا کند. 
طرف قرارداد این نوع بیمه  ها ایران نیستند و 
چون شرکت  های خصوصی هستند می  توانند 
بگویند که کشــتی  های ایرانــی را بیمه نمی 
 کنیم. گفتنی است، دور دوم تحریم های آمریکا 
علیه ایران که صنعت نفت، گاز و کشتیرانی را 
هدف قرار داده  اند از روز دوشــنبه ۱۴ آبان به 

اجرا درآمدند. 

IJMT نشریه ای بین المللی در حوزه دریا 
International Jour-"نشریه علمی پژوهشی 
nal of Maritime technology" بــا صاحب 
امتیازی انجمن مهندســی دریایی ایران به 
متخصصان  بین  علمی  ارتباط  ایجاد  مقصود 
و محققان فعال در سطح بین المللی و داخل 
کشور ایران از سال 1392 فعالیت خود را آغاز 

کرد.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، پروانه انتشار 
نشریه را در زمینه مکانیک و به زبان انگلیسی، 
به نام انجمن مهندسی دریایی ایران در تاریخ 
9۴/9/۳۰ به شماره ثبت 7۶۴۲9 صادر کرد و 
کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور نیز در 
جلســه مورخ 9۲/8/8 با اعطای درجه علمی- 

پژوهشی به مجله IJMT موافقت نمود.
اولین شــماره این نشریه در سال ۲۰۱۳ چاپ 
شــد و تاکنون طی ۵ ســال ۱۰ شماره از این 
نشریه منتشر گردیده که در هر شماره به طور 
متوسط ۶ مقاله از اساتید و پژوهشگران داخل و 

خارج از کشور چاپ شده است.
هیأت تحریریه این نشریه متشکل از اساتیدی 
از کشورهای ایران، پرتغال، آلمان، بلژیک، ژاپن، 
لهستان، مصر، کره، مالزی و انگلیس می باشد 

و مدیر مسئول و سردبیر آن دکتر محمدسعید 
سیف اســت. عالوه بر این مشاورین علمی ای 
از ســایر کشورهای دنیا با این نشریه همکاری 

میکنند. 
نشــریه IJMT در پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم )ISC( نمایه شده است و در موضوعات 
تخصصی ســازه و ساخت کشــتی، طراحی و 
هیدرودینامیک کشتی، هیدرودینامیک سازه 
های ســاحلی و فراســاحلی، طراحی، تحلیل 
و استحکام سازه های ســاحلی و فراساحلی، 
شرایط محیطی و زیســت محیطی، طراحی، 
هیدرودینامیک و ســاخت زیرسطحی، موتور 
اصلی، ماشین  آالت و سیستم  های الکتریکی 

مقاله می پذیرد.
جهت ارسال مقاله، دریافت و مشاهده نشریات 
و کسب اطالعات بیشــتر به آدرس وبگاه این 

نشریه www.ijmt.ir مراجعه فرمایید. 
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قاسم احمدی الشکی ، رئیس فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای اسالمی 

دریا، محور توسعه کشور است 
مجلس  دریایی  صنایع  فراکســیون  عضو 
شورای اســالمی با تاکید بر اینکه اعتقاد 
دارد توجه کشــور به حوزه دریا دیرهنگام 
بوده اســت، گفت: در حال حاضر که به این 
حوزه پرداخته  ایم، باید با مشــارکت همه 
وارد  دریامحور  اقتصاد  در حوزه  دستگاه ها 

شویم.
رئیس فراکســیون بنادر، دریانوردی و توسعه 
صنایع دریایی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه ایران فاصله زیادی با کشورهای توسعه 
یافته در حوزه دریــا و اقتصاد دریامحور دارد، 
افزود: یکــی از دالیل آن عدم هدایت نخبگان 
کشــور به این حوزه بوده است و این امر باعث 
شــده تا خیــل عظیمی از داوطلبــان آزمون 
سراســری به سمت رشــته های علوم تجربی 

گرایش یابند.
قاسم احمدی الشــکی با اشاره به آمار آزمون 
سراسری سال گذشــته گفت: در آزمون سال 
گذشــته یک میلیون و ۱۱ هــزار نفر در این 
آزمون شــرکت کرده اند که از این تعداد ۶7۰ 
هزار نفر گروه علوم تجربی را انتخاب کردند که 
آن هم برای شرکت در رشته های دندانپزشکی، 
پزشکی و رشته های مربوط به پیراپزشکی بوده 

است.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در 
پارلمان با بیان اینکه اغلب این داوطلبان دارای 
معدل های باالیی هستند، اظهار کرد: عالوه بر 
آن محتوای کتاب های درسی نیز به مساله آب 
و دریا نپرداخته اند و این موضوع در کتاب های 

درسی مغفول مانده است.
عضو فراکسیون صنایع دریایی مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به معرفی وزیر جدید راه و 
شهرسازی، خاطر نشان کرد: زمانی که برنامه 
وی را بررسی کردم به وی اعالم کردم که سهم 
دریا در برنامه ها کم اســت، چراکه نمایندگان 
مجلس بر اســاس دو شاخص کارنامه و برنامه 
 هــای وزرای پیشــنهادی داوری می  کنند. بر 
این اساس از وی درخواست شد تا یک برنامه 
تکمیلی تدوین کند و در آن مشخص کند که 

سهم آب و دریا به چه اندازه می  تواند باشد.

وی با اشاره به اینکه در تنگه هرمز ساالنه بیش 
از ۱۲ هزار کشتی اقیانوس پیما تردد می کند، 
اضافه کرد: این امر نشــان دهنده سهم دریا در 
کشور اســت و این در حالی است که تنها ۱۰ 
درصد جابه جایی ها و حمل کاالها از طریق ذیل 
انجام می شــود. این عدد نشان می دهد که ما 
باید به دانشجویان و دانش آموزان تفهیم کنیم 
که سهم اقتصاد دریا محور به چه میزان است.

الشکی با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه های 
شــرکت های دانش بنیان فعال در حوزه دریا، 
اضافه کرد: در حال حاضر ســهم جی  دی  پی 
از تحقیقات باید باال باشــد که بر این اســاس 
ما با فشــارهایی که به دســتگاه های اجرایی 
برای اختصاص یــک درصد درآمدهای آنها به 
امر پژوهش وارد کرده ایم، توانسته ایم آن را به 
۰.7۱ درصد برسانیم و این در حالی است که بر 
اساس سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۴ این میزان 

باید به چهار درصد برسد.
بــه گفته وی در برنامه پنجم و برنامه ششــم 
توسعه تاکید شــده که این میزان باید به سه 
درصد برســد. این نماینده مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه اعتقــاد دارم توجه 
کشــور به حوزه دریا دیرهنگام بوده اســت، 
ادامــه داد: در حــال حاضر که بــه این حوزه 

پرداخته ایم، باید با مشارکت همه دستگاه ها در 
حوزه اقتصاد دریامحور وارد شویم. وی با اشاره 
به تهدیدات تحریم های اعمال شده در کشور 
اضافه کرد: برای توسعه اقتصاد دریامحور الزم 
است ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در کنار 
هم قرار گیرد تا صنعت دریا تقویت شود. برای 
تحقق این امر به مشــارکت همه دستگاه ها و 
استفاده از توانمندی های دانشجویان و اساتید 

دانشگاهی نیازمندیم.
الشکی با تاکید بر لزوم توسعه صنعت دریا در 
کشور اظهار کرد: در این راستا باید شرکت های 
فعال در این حوزه تقویت شده و مورد حمایت 
قرار گیرند تا این شرکت ها بتوانند کشور را به 

خودکفایی برسانند.
وی همچنین به ارائه الیحه مبارزه با قاچاق از 
ســوی دولت به مجلس اشاره کرد و گفت: در 
این الیحه دولت باید سهم دریا را در آن ببیند.

عضو فراکسیون صنایع دریایی مجلس شورای 
اســالمی ابراز امیــدواری کرد کــه با حضور 
وزیــر جدید راه و شهرســازی صنایع دریایی 
متحول شود، افزود: در الیحه  مبارزه با قاچاق 
درخصوص استفاده از نیروهای انتظامی تاکید 
شده بود که این امر آسیب های روحی و روانی 
به فعاالن این عرصه وارد می کرد، از این رو این 
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چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت برگزیدگانش را شناخت
چهارمیــن جشــنواره ملی "دریا مســیر 
پیشرفت" که به همت به همت ستاد توسعه 
فناوری و صنایع دانش  بنیان دریایی و ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش  بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برگزار 
شــد، برگزیدگان خــود را در بخش های 

مختلف شناخت. 
در مراســم اختتامیه "چهارمین جشنواره ملی 
دریا مســیر پیشــرفت" که با حضــور مقامات 
کشوری و لشگری برگزار شد، پس از رأی هیئت 
داوران، برگزیدگان بخش  های "چالش فناوری 
ساخت مواد جدید جاذب آلودگی  های نفتی"، 
سمینارها و ســخنرانی  های علمی، "طراحی و 
ساخت شناورهای دریایی"، "ربات  های زیرآبی 
دانشجویی"، "ایده پردازی دریایی"، "هوشمند 
اپلیکیشــن  های  اســتارتاپ  بنادر"،  ســازی 
دریایی"، "جک نفتی دانشجویی" و همچنین 

بخش  های دانش  آموزی معرفی و تقدیر شدند.
مواد  فناوری ساخت  برترین  های چالش 

جدید جاذب آلودگی  های نفتی
رتبــه اول دکتــر مهدی خدایــی، عضو هیات 
علمی دانشــگاه خواجه نصیر الدین طوســی با 
طرح "ساخت دستگاه جاذب مواد نفتی بر پایه 
فیلترهای فلزی با خاصیت ابرآب گریزی و روغن 

دوستی"
برترین  های طراحی و ساخت شناورهای 

دریایی
رتبه اول تیم NAOE از دانشگاه صنعتی شریف

رتبه دوم تیم مرصاد از صندوق توســعه صنایع 
دریایی

رتبه سوم تیم شــهدای خلیج فارس از دانشگاه 
امام خامنه ای

تیم تایتان از دانشــگاه صنعتی شریف برگزیده 
بخش آیتم ویژه و تیم آلفا ۲۴ از دانشگاه صنعتی 
نوشــیروان بابل در بخش طراحی برتر انتخاب 

شدند.
 )RRR( برترین  های ربات های زیــر آبی

دانشجویی
،Green Tiger رتبه اول تیم

رتبه دوم تیم Iran ROV از دانشگاه آزاد واحد 
یادگار امام

رتبه سوم تیم کاوش از دانشگاه صنعتی شریف
برترین  های بخش ایده پردازی دریایی

برترین های بخش دانش آموزی:
رتبه اول ســید برهان صالحــی ریحانی با طرح 

"بازیابی سیستم خنکاری موتور"
رتبه دوم مریم فتحی پور با طرح "عصاره افزایش 

قدرت باروری و تکثیری موجودات آبزی"
رتبه سوم فاطمه دهقانی با طرح "ماسک تنفسی 

ضد سرب از خیار دریایی"
برترین های بخش دانشجویی:

رتبه اول ســهراب مجدفر با طــرح "طراحی و 
ساخت دستگاه چگالشی چند فیلتره تصفیه آب"

رتبه دوم زهــرا زارعی جلیلیانی با طرح "تولید 
هیدرون های ابر جاذب از ضایعات میگو"

رتبه سوم مهدی فتحی پور و مهدیه فتحی پور با 
طرح "دستگاه شوک الکتریکی خارجی خودکار"
برترین  های اســتارتاپ اپلیکیشن  های 

دریایی

خانم شیعه علی با طرح "نرم افزار جوی سپهر"
محمد ریاحی با طرح "فیش پالس"

مهرداد انصاف طلب با طرح Rبازی ناوگان دریای 
سرخ"

برترین  های بخش جک نفتی دانشجویی
رتبه اول تیم Keyno 3 از دانشــگاه آزاد اسالم 

شهر
رتبه دوم تیم پرگاس از دانشــگاه صنعتی علم و 

صنعت
رتبه ســوم تیم آزاد هشــتگرد از دانشگاه آزاد 

هشتگرد
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی "دریا مسیر 
پیشرفت" با بیان اینکه وضعیت علمی کشور به 
لحاظ کمی خوب است اما همواره بین جامعه و 
مراکز علمی با نیازهای واقعی جامعه فاصله بوده 
است، اظهار کرد: بر این اساس معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در تالش است به جای 
اینکه افراد به دنبال استخدام در دستگاه دولتی 

باشند، به کارآفرینی و اشتغال زایی روی آورند.
محمدسعید ســیف تاکید کرد: پژوهشگاه های 
برخی از دانشگاه های کشــور نیز همکاری های 
مناســبی با معاونت علمی ریاســت جمهوری 
داشته اند؛ چرا که بخش علمی کشور در دانشگاه 
توسعه می یابد و خوشــبختانه نتایج خوبی نیز 

حاصل شده است.
ســیف با بیان اینکه حلقه آخر این ماجرا ایجاد 
شرکت های دانش بنیان و راه اندازی کسب و کار 
است تا در توسعه کشور سهیم باشیم، گفت: از 
استانداری ها و مجلس نیز استفاده شده است تا 
برای تسهیل سیر کارآفرینی، زنجیره علم تا عمل 

کامل شود و آینده شغلی افراد بهبود یابد.
دبیر ســتاد توســعه فناوری و صنایــع دانش 
بنیــان دریایی، با تاکید بــر اینکه تالش بر این 
اســت که شــرکت های دریایی در دوره بعدی 
جشــنواره حضور بیشتر و چشمگیرتری داشته 
باشند، خاطرنشان کرد: انتظار داریم دستگاه ها 
و نهادهــای دیگر نیز در بهبود فضای کســب و 
کار همت کنند تا با مشارکت شرکت های دانش 

بنیان اهداف بزرگی در این راستا محقق شود.
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دکتر ناصر فالحی، رییس انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران 

صنعت دریا، تنها محور آزمایش شده توسعه
تجهیزات  شناور،  سازندگان  انجمن  رییس 
توسعه  گفت:  ایران  دریایی  های  و ســازه 
از طریق صنعت  صنعتی در کشور منحصراً 
دریا امــکان پذیر می باشــد و اتکال به 
ای  منطقه  و  مقطعی  دیگر جنبه  محورهای 
پیدا می کنــد، در واقع صنعت دریا دروازه 
ورودی صنعت کشــور به بازار جهانی می 

باشد.
رییس انجمن ســازندگان شناور، تجهیزات و 
ســازه های دریایی ایران با بیان اینکه همیشه 
از واژه توســعه دریا محور نام برده میشود ولی 
عمالً توسعه در این کانال جریان پیدا نمی کند، 
تاکید کردند که واقعاً اگر می خواهیم توسعه 
صنعتی در کشور حاصل شود، این امر منحصراً 
از طریق صنعت دریا امکان پذیر می باشــد و 
اتکال به محورهای دیگر جنبه مقطعی و منطقه 

ای پیدا می کند.
ناصر فالحی اظهار داشت: زندگی در دریا همان 
نیازمندیها را دارد که در شــهر جاری است و 
لذا بایستی نیازمندی های این شهر متحرک 
را با قید اعمال اســتانداردهای کیفی و ایمنی 
مشــخص تامین نمود. اعمال این استانداردها 
باعث ارتقاء ســطح کیفی تولیــدات در تمام 
زمینه ها می گردد و تولیدکنندگان به اعمال 
استانداردی عادت پیدا می کنند که تولیداتشان 
در سطح جهانی مورد قبول قرار می گیرد. در 
واقع صنعت دریا دروازه ورودی صنعت کشور به 

بازار جهانی می باشد.
این چهره باســابقه صنایع دریایی کشور ادامه 
داد: متاســفانه علی رغــم پیگیریهای صورت 
گرفته در مــورد ارجاع کار بــه کارخانه های 
داخلی که حقیقتاً دارای قابلیت های بسیار باال 
می باشند شاهد عقد قرارداد های میلیاردی از 
طرف شرکت های کشتیرانی ایرانی به خارج از 
کشور در همین دوران تحریم هستیم، درحالیکه 
تقریباً همه کارخانه هایمان در جنوب و شمال 

کشور بیکار و یا در حال تعطیلی هستند. 
فالحی گفت: در حال حاضر در هر لحظه ۱۰ 
الی ۱۵ کشــتی ایرانی در یاردهای خارجی در 
حال تعمیر هســتند و با وجود زیرساختها و 
نیروی های متخصص، تحصیل کرده و ماهر در 
این حوزه، هنوز شاهد بی محبتی و عدم عالقه 

به ارجاع کار به کارخانه های داخلی هستیم. 
این استاد سابق دانشگاه با بیان اینکه در بخش 
نظامی پیشرفت های بسیار خوبی حاصل شده 
است و بصورت جزیره ای درست عمل کرده اند 
و تحریم ها نیز در توسعه  صنایع داخلی نظامی 
کمک کرده و باعث پیشــرفت آنها شده است، 
گفت: از آنها ممنون هستیم که باعث شده این 
دیدگاه و رویکرد ایجاد شود که نیازمندیهایمان 
را در داخل کشــور تامین کنیم و از تولیدات 
داخلی برای حفظ و حراســت کشور استفاده 
بعمل آوریم و  این امر بسیار لذت بخش است. 
دیدگاه بنده این اســت که صنایع نظامی که 
فعالیت هــای خود را متمرکــز نیازمندیها و 
تجهیزات دفاعی نمــوده، اجازه دهد که دیگر 
بخش های زیربنایی ایجاد شــده اعتالء پیدا 
کرده و دوش به دوش صنایع نظامی نیازمندی 
های حراســتی، بازرگانی و تجاری کشــور را 

پوشش دهند.
فالحی گفــت: اقداماتی بــرای اینکه بتوانیم 
توجه کشتیرانی ها و کاربران دریا که در واقع 
مشــتریان صنایع داخلی دریایی هســتند را 
جلب کنیم در مجلس و معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری و دیگر مراکز صورت پذیرفته 
است ولی هنوز منجر به قانونمندی استفاده از 
تولیدات داخلی نگردیــده ایم و میل خرید از 
خارج از کشور کماکان موجود بوده و کم نشده 

است. 
این پیشکسوت و فعال صنعت دریایی کشور با 
بیان اینکه در بخش تجاری که افتخار یکی از 
بزرگتریــن ناوگان های دنیا را داریم برنامه ای 
برای ســاخت و تولید نداریــم، گفت: در تمام 
دنیا تشکیل ناوگان بزرگ تجاری زمانی صرف 
می کند که خودش در داخل بسازد و متعاقباً 
تعمیر کند، در غیــر اینصورت حمل و نقل با 
کشتی های خریداری شده از خارج یک ضرر 

ملی است، زیرا قادر به بازگشت سرمایه های به 
کاررفته در خرید کشتی ها نمی گردد. 

رییس انجمن ســازندگان شــناور، تجهیزات 
و ســازه هــای دریایی ایران گفــت: این عدم 
مسئولیت پذیری و دلسوزی بخش از مدیران 
کشــور است و از همه شما، مسئولین و دست 
اندرکاران مــی خواهم در این خصوص کمک 
نمایند تا شاهد تحقق شعار امکانپذیر "توسعه 

آیین نامه اجرایی ماده )7( دریا محور" در کشور باشیم.
قانون دریایی ایران

هیئت وزیران به پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی و به استناد ماده )7( قانون 
دریایی ایران - مصوب 1343- آیین نامه 
اجرایی ماده )7( قانون دریایی ایران را به 

تصویب رسانید.
وزارت راه و شهرســازی به اســتناد 
ماده )7( قانــون دریایی ایران -مصوب 
تابعیت  تغییر  برای  29شهریور1343- 
کشــتی  های ایرانی )حسب درخواست 
مالــک( و همچنین شــرایط خروج از 
تابعیت و دیگر موارد مرتبط، پیش نویس 
آیین نامه اجرایی ماده )7( قانون یاد شده 

را جهت طی مراحل تصویب ارائه نمود.
این پیش نویس در دستور کار کمیسیون 
امور زیربنایی، صنعت و محیط زیســت 
قرار گرفــت و با توجه به ایرادات مطرح 
شــده و پس از اصالح در کمیســیون 
وزیران  هیئت  به  تصویب  مذکور جهت 
ارائه گردید و  در جلسه 13 آبان 1397 
به استناد ماده )7( قانون دریایی ایران 
- مصوب 1343- آیین نامه اجرایی ماده 
)7( قانون دریایی ایران به تصویب هیئت 

وزیران رسید.
پایگاه اطالع رســانی دفتر  به گزارش 
هیئت دولت، براســاس ماده ) 2( این 
تصویب نامه مالک کشــتی یا نماینده 
قانونی وی می  تواند تغییر تابعیت کشتی 
ایرانی را مطابق مقررات این آیین  نامه از 

سازمان تقاضا کند.

ساخت و تعمیر کشتی
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پایان تعمیرات اساسی سالیانه ثبت جهانی خلیج فارس
سکوهای گازی پارس جنوبی

رئیس تعمیرات عملیات تولید شــرکت 
نفت و گاز پارس با اشاره به پایان تعمیرات 
اساسی سالیانه ۲۳ سکوی عملیات تولید 
این شــرکت گفت: تعمیرات اساسی این 
ســکوها در مدت ۶ ماه، با صدور و انجام 
بیش از 8۵۰۰ دستور کار و 7۰ هزار نفر 
ســاعت کار بدون حادثه به پایان رسیده 

است.
هادی فخــر زاده با بیان اینکه از ســال 
گذاشته ۶ سکو به تعداد سکوهای تحت 
راهبری مدیریت عملیــات تولید افزوده 
شده، گفت: با وجود افزایش حوزه کاری 
تعمیرات سالیانه از ۱7 سکو به ۲۳ سکو 
، خوشبختانه در مقایسه با سال گذشته 
بازه زمانی تعمیرات سالیانه از ۱79 روز به 

۱7۳ روز رسیده است.
فخــر زاده به بومی ســازی ســاخت و 
تعویض تیپ فلرهای فشــار باال و فشار 
پایین دو ســکوی تولیدی به عنوان یکی 
از حســاس ترین فعالیت های تعمیراتی 
در بازه تعمیرات سالیانه سکوهای پارس 
جنوبی اشــاره کرد و درباره دیگر فعالیت 
های تعمیراتی در دوره یاد شــده، گفت: 
بازبینی و رفع عیوب مخازن، ســرویس و 
کالیبراسیون شیرآالت ایمنی سرچاهی، 
بروز رســانی سیستم های کنترلی سکو، 
کالیبراســیون ولوهای سایز بزرگ ، بروز 
رســانی سیستم های ایمنی و ابزار دقیق 
ســکو و نوسازی قســمت های معیوب 
پایپینــگ از جملــه ایــن فعالیت های 

تعمیراتی بوده است.
به گفته رئیــس تعمیرات عملیات تولید 
شرکت نفت و گاز پارس، تعمیرات سالیانه 
سکوهای پارس جنوبی ، با در نظر گرفتن 
مولفه هــای ایمنی و به منظــور افزایش 
ضریب اطمینان تولید پایدار گاز در فصول 

سرد سال انجام می شود.

فراساحل مهدی میر صالحی ، مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مدیــر کل دفتر مالکیــت صنعتی وزارت 
نام  از ثبت جهانی  صنعت، معدن و تجارت 
خلیج فارس ایران با پیشــوند مروارید در 
 )WIPO( ســازمان جهانی مالکیت فکری

خبر داد.
مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در نشست خبری امروز با اشاره 
به ثبت جهانی خلیج فــارس در وایپو گفت: 
خلیج فارس با پیشــوند مروارید در ســازمان 

جهانی مالکیت فکری )وایپو(  به ثبت رسید.
مهدی میر صالحی خاطر نشان کرد: از این پس 
هیچ دولت و کشــور و سازمانی نمی تواند این 

خلیج را با نام دیگری نامگذاری کند.
میر صالحی با بیــان اینکه این اقدام به همت 
وزارت صنعت بوده است، افزود: فرایند ثبت دو 

ساله بوده است.
وی با بیان این که در گذشته تنها خلیج فارس 
مطرح بوده اســت، افزود: بر اساس سند ثبت 
"مروارید  خلیج فارس" نامگذاری این خلیج به 

غیر از نام "مروارید خلیج فارس" خالف قوانین 
بین المللی است.

بــه گفته وی، ثبت خلیج فــارس از نوع ثبت 
حمایت از اســامی مبدا و نشان جغرافیا است، 

از این رو این حوزه با منطقه ثبت شده است.
میر صالحی با اشــاره به رونــد ثبت جهانی 
"مروارید خلیج فارس"، اظهار کرد: فرایند انجام 

ثبت دو سال قبل با تنظیم گزارش کارشناسی 
و تنظیم اظهار نامه مربوط آغاز شد. وی اضافه 
کرد: پرونده این ثبت بر اســاس قانون الحاق 
دولت ایران به موافقت نامه لیســبون در مورد 
حمایت از اسامی مبدا و ثبت جهانی آن مصوب 
مجلس و همچنین قانون الحاق دولت ایران به 
کنوانسیون تاســیس سازمان جهانی مالکیت 
فکری مصوب سال ۱۳8۰ مجلس تشکیل شد.
مدیرکل دفتر مالکیــت فکری وزارت صنعت 
ثبــت ۶ محصــول دیگــر را از اقدامات دیگر 
این دفتر نام برد و یادآور شــد: سنگ تراورتن 
محالت،  انجیر استهبان استان فارس،  زعفران 
قائنات، گز اصفهان، گز بلداجی و کشمش مالیر 
از دیگر محصوالت ایرانی است که در سازمان 

جهانی مالکیت فکری به ثبت رسید.
وی رتبه ایــران در ثبت جهانی را چهارم ذکر 
کرد و یادآور شــد: فرانسه، اسپانیا و جمهوری 
چک به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در این 
زمینه دارند. به گفته این مقام مسوول از سال 
8۰ تاکنون تعداد ۶۰ محصول ایرانی به ثبت 

جهانی رسیده است.
وی اولویت ثبت این دفتــر را میزان صادرات 
محصوالت عنوان و خاطر نشــان کرد: بر این 
اســاس در گام اول مواد اولیه به ثبت جهانی 
رســید و در گام بعــد اقدام بــه ثبت جهانی 

محصوالت فناورانه خواهیم کرد.
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الحاق ناو موشک  انداز "کنارک" به نیروی دریایی ارتش

ناو موشــک  انداز "کنارک" طی مراسمی با 
حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش به منطقه 

سوم نبوت نداجا ملحق شد.
در مراســمی با حضور فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران، امام جمعه و 
فرماندار شهرســتان کنارک، ناو موشــک انداز 
جمهوری اسالمی ایران "کنارک"، در راستای 
تقویت توان رزم به منطقه ســوم نبوت نداجا 

الحاق شد. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراســم الحاق 
ناو موشــک انداز جمهوری اسالمی کنارک به 
منطقه سوم نبوت صمن تبریک هفته نیروی 
انتظامی گفت: برابر فرمایشات فرمانده معظم 
کل قوا، اگر امنیت نباشد دستاوردهای بشری 

دست یافتنی نخواهد بود.
امیر دریادار حســین خانزادی با بیان این که 
امروز کشــور ما امن ترین کشور منطقه است 
افزود: امنیت، بســتر و فضای مناسبی را برای 
انجام مجموعه ای از فعالیت ها فراهم می کند 
تا مردم ایران بتوانند دستاوردهایی داشته باشند 
که چرخه انقالب و مملکت و این نظام مقدس، 
در راستای رسیدن به اهداف مهم وارزشمند و 
آرمان های انقالب اسالمی مسیر خود به خوبی 

طی کند.
دریادار خانزادی با اشاره به فرایندها و مسیر رو 
به رشد در طی ساله های گذشته خاطرنشان 
کرد: نزدیک به چهل سال از عمر باشکوه انقالب 
اســالمی می گذرد و همانطور که مقام معظم 
رهبری فرمودند، آن نهال باریکی که به دست 
فرزندان این مملکت در بهمن ۵7 رشــد و نمو 
خــود را آغاز کرد، امروز به یک درخت تنومند 

تبدیل شــده اســت که در مقابل طوفان های 
سهمگین دشمنان استوار خواهد ایستاد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به سابقه 
تاریخی پیشرفت های ارزشمند امنیتی و دفاعی 
به خصوص در نیــروی دریایی ارتش گفت: با 
صالبت و افتخار و با امنیت کامل در راســتای 
اجرای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا)مد ظله 
العالی( امروز، یکی از تجهیزات پیچیده در عرصه 

دریا به منطقه سوم این نیرو ملحق شد.
وی در ادامــه گفــت: بعد از پیــروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی، مستشاران کشورهای بیگانه 
با این تصور که تجهیزاتی که به نیروی دریایی 
واگذار کرده اند دیگر امکان راهبری و استفاده 
از آن ها نخواهد بود ایران را ترک کردند. غافل 
از اینکه جوانــان برومند این مرز و بوم نه تنها 
مقتدرانه آن تجهبــزات را نگهداری کرده و به 
آنها عمر انقالبی دادند بلکه نســبت به ساخت 
پیچیده ترین تجهیزات نظامی اقدام و این مهم 

را با موفقیت به انجام رساندند.
دریادار خانزادی با بیــان اینکه نیروی دریایی 
ارتش با استفاده از همان تجهیزات در آغازین 
روزهای دفاع مقدس بــا آمادگی کامل ضربه 
بسیار محکمی به دشــمن بعثی در دریا وارد 
کرد و طومار دشــمن بعثــی را در دریا در هم 
پیچید خاطر نشان کرد: رژیم بعث تا آخر جنگ 
تحمیلی هیچ حضور معناداری در دریا پیدا نکرد 
همچنین تکاوران نیــروی دریایی ارتش نیز با 
خلق حماسه ای ماندگار در خرمشهر به خوبی 
توانستند راهبرد دشــمن را با شکست مواجه 
سازند. وی افزود: امروز نیروی دریایی ارتش به 
برکت انقالب اسالمی حرکت مستحکم خود را 

ادامه می دهد و شاهد آن هستیم که با ساخت 
پیچیده ترین تجهیــزات نظامی از جمله زیر 
دریایی، ناوشکن و ... بر قله افتخار خودکفایی 

بایستد.
فرمانده نیــروی دریایی ارتــش تصریح کرد: 
توانمندی در ساخت این تجهیزات و دستیابی 
بــه فناوری های روز دنیا به این معناســت که 
آمادگی صددرصدی پاسخ به تهدیدات دشمن 

در دریا را داریم.
وی با تأکید براینکه این الحاق پیام هایی برای 
دوستان و دشمان ما دارد گفت: امروز تنها شاهد 
الحاق یک فروند شناور جنگی به منطقه سوم 
نبوت نداجا نبودیم بلکه این الحاق برای استکبار 
جهانی که در دریا و اقیانوس ها گسترش یافته 
اســت حاوی این پیام بود کــه نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران امروز توانسته 
است با بهره برداری از تجهیزات و تسلیحات، از 
نیروی دریایی آب های ساحلی تبدیل به نیروی 
دریایی آب های آبی و اقیانوسی شود و علی رغم 
تحریم های ظالمانه توانسته است روی پای خود 

بایستد.
دریادار خانزادی پیام دیگر این الحاق را آمادگی 
و حصــور مقتدرانه در دریا عنوان کرد و گفت: 
با اقتدار و با صالبت، اجازه هیچ گونه تعرض و 

دست اندازی به دشمنان نخواهیم داد.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش افــزود: نیروی 
دریایی ارتش آماده تر از همیشه برای انجام هر 
گونه همکاری در راستای تأمین امنیت جمعی 
و بهره برداری از منافع دریا به نفع همه ملت ها 

تالش می کند و آمادگی دارد.
دریــادار خانــزادی حضور "ناو موشــک انداز 
کنارک" در منطقه سوم دریایی ارتش را برای 
مردم خونگرم سیستان بلوچستان و شهرستان 
های چابهار و کنارک و در کل سواحل مکران با 
ارزش دانست و گفت: پیام این الحاق برای مردم 
ســواحل مکران این است که پرچم علمداری 
توسعه سواحل مکران که با تدبیر مقام معظم 
رهبری به دست ارتش جمهوری اسالمی ایران 
سپرده شده اســت همچنان با افتخار و اقتدار 
برافراشته بماند و ما مصمم تر از پیش این مسیر 
را تا توسعه پایدار در منطقه سواحل مکران ادامه 

می دهیم.
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توسعه صنعت بانکرینگ، راهکار مقابله با تحریم  های ارزی و بانکی
ورود به بازارهایی همچون بانکرینگ سوخت 
و خدمات مرتبط با آن با افزایش تنوع مبادی 
تاثیرگذاری  میــزان  ایران،  به  ارز  وارداتی 
تحریم  های بانکی و ارزی علیه کشورمان را 

به شدت کاهش می دهد.
همزمان بــا توســعه صنعت کشــتیرانی در 
کشورهای مختلف، افزایش حمل  و نقل دریایی، 
توسعه نفت  کش  ها و جابه  جایی انرژی در آب  
های آزاد، نیاز به ســوخت  رســانی روز به  روز 
گســترده  تر و به رشته  ای از فعالیت  ها منجر 
شده که "صنعت بانکرینگ" نامیده می  شود. در 
حــال حاضر، بیش از 9۰ درصد تجارت جهانی 
کاال از راه دریا انجام می  شود و سهم قاره آسیا 
و منطقه خلیج فارس در این زمینه قابل توجه 

است.
امروزه بانکرینگ صنعتی نوپا و پر سود در دنیا 
قلمداد می  شود که ضمن تامین سوخت برای 
کشــتی  ها و شــناورها، خدمات دیگری نظیر 
تامین ابزار و قطعات، تعویض خدمه، هتلینگ 
و ... را شــامل می  شــود. از این رو، بنادر بزرگ 
دنیا، صنعت بانکرینگ را توســعه داده  اند و از 
این راه  درآمدهای زیادی را به دست می  آورند. 
این صنعت ضمن پتانسیل باالی ارزآوری برای 
کشــور، زمینه ارتقای سطح اعتبار اقتصادی و 
سیاسی کشور بانکرینگ کننده، تقویت همکاری 
 های اقتصادی با کشــورهای همسایه و ارتقای 

رتبه بنادر ساحلی را نیز فراهم می  کند.
بر اســاس آمار ، ۴۰۰ بنــدر در دنیا به فعالیت 
بانکرینگ می  پردازند. در این بین، شــش بندر 
فوق بیش از ۶۰ درصد عملیات بانکرینگ را در 

اختیار دارند.
جایگاه صنعت بانکرینــگ در منطقه خلیج 

فارس
سالیانه بیش از ۵۰ هزار کشتی باری و نفتکش 
وارد خلیج فارس می  شود. درحال حاضر ارزش 
بازار فعال بانکرینگ در منطقه خلیج فارس بیش 
از ۳۰ میلیارد دالر برآورده شــده است که ۲7 
میلیارد دالر آن سهم کشور امارات است. بندر 
فجیره امارات بزرگ  ترین بندر خلیج فارس در 
زمینه انجــام فعالیت  های مرتبط با بانکرینگ 
محسوب می  شود و از این راه درآمد سرشاری را 

به دست می  آورد.

تا کنون ایران به رغــم برخورداری از موقعیت 
ممتاز ژئوپلیتیکی، در استفاده از ظرفیت  های 
صنعت بانکرینگ موفق نبوده اســت. سهم ۳ 
میلیارد دالری ایــران از بازار بانکرینگ منطقه 
نشــان دهنده این واقعیت اســت. کوتاه بودن 
فاصله بنادر ایران تا آبــراه بین المللی )فاصله 
اسکله سلخ و بندر فجیره تا آبراه بین المللی به 
ترتیب ۵ و ۴۰ مایل است(، تردد باالی کشتی 
در آب  هــای تحت حاکمیت ملــی ایران، ارائه 
سوخت باکیفیت  تر از رقبا باقیمتی مناسب  تر 
و باال بودن میزان تولید و صادرات ســوخت در 
ایران از دیگر ظرفیت  های صنعت بانکرینگ در 

ایران است.
کوتاهی وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت 
در واقع، علی  رغم وجود پتانســیل  های فراوان 
منطقه  ای تا کنون اقدامات چشــمگیری برای 
توسعه صنعت بانکرینگ در کشور صورت نگرفته 
است. عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی درباره ظرفیت  های توســعه صنعت 
بانکرینگ در کشور گفت: صنعت بانکرینگ به 
دلیل ارائه خدمات جانبی متعدد ازجمله تجارت  
هایی محسوب می  شود که پتانسیل  های فراوان 
ارزآوری برای کشــور می  تواند داشــته باشد. 
موقعیت جغرافیایی مناســب، شرایط ویژه  ای 
جهت توسعه بنادر سوخت  رسانی و بانکرینگ 
در ســواحل خلیج فارس به وجود آورده است. 
بندر عباس، جزیره قشم و غیره از جمله مناطق 

مستعد برای توسعه این صنعت هستند.
هدایت اهلل خادمی ادامه داد: علی رغم پتانسیل  
های فراوان منطقه  ای، طی چند سال گذشته 
به دلیل معیوب بودن سیســتم  های بازاریابی 
نتوانســته  ایم ســهم قابل توجــه  ای از بازار 

بانکرینگ منطقه داشته باشیم.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با اشاره 
به اقدامات صورت گرفتــه در این حوزه گفت: 
سال  های گذشته صحبت  هایی مبنی بر توسعه 
بانکرینگ در جزیره قشم مطرح ولی متاسفانه به 
فراموشی سپرده شد. نتیجه غفلت مسئولین این 
شده است که درحال حاضر کشور امارات بازار 

بانکرینگ منطقه را تصاحب کرده است.
طنز تلخ ماجرا /  توسعه صنعت بانکرینگ 

امارات با نفت خام ایران  
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: کشور 
امــارات درحالی بازاری انحصاری در بانکرینگ 
دارد که بخش قابل توجهی از مواد اولیه خود را 

به صورت خام از ایران خریداری می  کند.
خادمی با بیان اینکه توسعه صنعت بانکرینگ 
ابزاری در راستای سخت شــدن تحریم ایران 
است، گفت: برنامه  ریزی برای ورود به بازارهایی 
همچون بانکرینگ سوخت و خدمات مرتبط با 
آن با افزایش تنوع مبادی وارداتی ارز به کشور، 
تحریم  های بانکی و ارزی علیه کشور را سخت 

می  کند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس ادامه داد: 
عالوه بر گشایش  های ارزی، توسعه این صنعت 
به دلیل درگیر شدن با اقتصادهای منطقه  ای و 
جهانی اهرمی جهت ارتباط با دنیا است و می 

 تواند از تحریم علیه ایران جلوگیری کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: 
وزارتخانه  های راه و شهرســازی و نفت باید در 
مسیر توسعه صنعت بانکرینگ قدم  های  الزم 
را بردارند. مجلس شــورای اسالمی مطالبه  ای 
جدی در این حوزه دارد. معتقد هســتیم برای 

توسعه این صنعت هنوز دیر نشده است.
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 AnZan ROV نمایش ربات زیردریایی اکتشافگر

مدیرعامل شرکت دانش بنیان جهان  صنعت  
جنوب گفت: رباتanZan ROV  به عنوان 
محصولی در کالس اکتشاف گر، قابلیت انجام 
عملیات های بازرسی و اکتشاف در عمق ۱۵۰ 
متری زیردریا را دارد که امیدواریم با رونمایی 
از این محصول در نمایشــگاه "دستاوردهای 
فناورانه دریایی"، بتواند جایگاه مطلوب خود 

را پیدا کند.
مدیرعامل شرکت دانش  بنیان جهان  صنعت 
جنوب با اعالم خبر رونمایی از آخرین محصول 
این شرکت در نمایشگاه "دستاوردهای فناورانه 

دریایی کشــور"، اظهار داشت: امروزه دانش 
 فنی ساخت ربات  های زیردریایی ROV به 
عنوان ربات  های عملیاتی، تنها در اختیار چند 
کشــور معدود است و به همین دلیل در رده 

فناوری  های سطح  باال قلمداد می  شود. 
ســید میالد فیاضی افزود: همچنین امروزه 
تمام عملیات  هــای دریایی با عمق بیش از 
۴۰ متر مانند  لوله گذاری، اکتشاف، بازرسی 
و غیره توسط ربات های ROV انجام می شود؛ 
به همین دلیل این محصول نقش بسزایی در 

صنعت دریایی دارد.

فیاضی در ادامه اظهار داشت: شرکت جهان 
 صنعت  جنــوب تنها تولید کننده ربات  های 
ROV در ایران است بطوریکه تمامی مراحل، 
از طراحی تا تولید به صورت اختصاصی در این 

شرکت انجام می شود. 
وی با اشــاره به ویژگی  های محصول  تولید 
شده در شرکت جهان صنعت  جنوب، یادآور 
 anZan شــد: محصول تولید شــده با نــام
ROV به عنوان محصولی در کالس اکتشاف 
گــر، قابلیت انجام عملیات های بازرســی و 
اکتشاف در عمق ۱۵۰ متری زیردریا را دارد 
که امیدواریم بــا رونمایی از این محصول در 
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی، بتواند 

جایگاه مطلوب خود را پیدا کند.
مدیرعامل شرکت دانش  بنیان جهان  صنعت 
 جنوب در پایان با بیان اینکه متأسفانه صنعت 
دریایی در کشور مورد غفلت واقع شده است، به 
ستاد خبری این جشنواره ملی گفت: برگزاری 
جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" می  تواند 
به خوبی دســتاوردهای صنعت دریایی را به 
جامعه معرفی و زمینه را برای جلب حمایت 

 های دولتی و خصوصی فراهم کند. 

مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی 
ســازمان بنادر و دریانــوردی با بیان اینکه 
بخواهیم یا نخواهیم تکنولوژی وارد عرصه 
لجستیک دریایی شده است، تاکید نمود: با 
رشــد تجارت جهانی و به تبع آن تغییر در 
حجم و اندازه کاالها و کشتی های تجاری 
، فشــار به اسکله ها و محوطه های بندری 
بیش از گذشته شــده است و استفاده و به 
کارگیری فناوری های نو و هوشمند اجتناب 

ناپذیر است.
علی مرادی در ادامه "کشتی های خودران" 
را یکی از مصادیق تکنولوژی های نو به کار 
رفته در کشور های پیشرفته دریایی عنوان 
کرد و اظهار داشــت: موضوع کشتی های 
خــودران فراتر از بحث های ســاختاری و 
سازه ای است. چالش اصلی در این زمینه، 
چگونگی حضور قانونی ما در این عرصه ناشی 

از خال مقرراتی و کنوانســیونی درخصوص 
شناور های خودران است.

وی اذعان داشــت: "بیگ دیتا یا داده های 
بــزرگ"  از دیگر مباحث مطرح شــده در 
جوامع جهانی اســت که لزوم اســتفاده از 
این تکنولوژی های نو مانند اینترنت اشیا، 
اینترنت شــناور و خدمات بندری به شکل 

گسترده ای در لجستیک تاکید می شود.
 مرادی خاطرنشــان کرد: با نگاهی اجمالی 
به صنعت حمل و نقل دریایی متوجه می 
شویم که در جهان و در سال ۲۰۱7حدود 
۱۰/7 میلیارد تن کاال از طریق دریا جا به جا 
شده که سهم ایران در کاالی دریا بُرد ۱۵7 

میلیون تن بوده است.
مدیــرکل مرکز بررســی هــا و مطالعات 
راهبردی ســازمان بنادر و دریانوردی افزود: 
طبق بررسی های انجام شده در ۵سال آینده 

از ســال ۲۰۱8 تا ۲۰۲۳ میالدی، حمل و 
نقل دریایی ۴ درصد رشــد سالیانه خواهد 
داشت که نشــان دهنده اهمیت و جایگاه 
لجستیک و حمل و نقل دریایی در فعالیت 
های اقتصادی و لزوم جدی گرفتن "توسعه 
دریــا پایه" و فعالیت های دریایی و بندری 
در "اقتصادهای در حال گذار" همانند ایران 

است . 
وی که در مراســم اختتامیــه چهارمین 
جشــنواره ملی "دریا در مسیر پیشرفت" 
سخن می گفت، افزود: یکی دیگر از مسائلی 
که باید برای رونق صنعت دریانوردی به آن 
توجه کنیم" هوشمندسازی بنادر " است که 
این مبحث شامل دو بخش تکنولوژیکی و 

مدیریتی و روش مندی می شود.

اجتناب ناپذیری استفاده از فناوری های نو و هوشمند در خدمات دریایی

Marine Engineering
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اجرای موفقیت آمیز عملیات 
بازیافت هوزهای آسیب  دیده 

شناور فرآورشی کوروش

رئیــس منطقــه عملیاتی کیــش گفت: 
عملیات بازیافت، تعمیر و تعویض هوزهای 
 )FPSO( آسیب دیده پایانه شناور فرآورشی
کوروش در الیه نفتی پارس جنوبی، کمتر از 
۴۰ روز و با صرف نیروی انسانی معادل ۴۲۰ 

نفر روز انجام شد.
رئیس منطقه عملیاتی کیش با اعالم این 
خبر اظهار داشــت: کار تعمیر هوز و پلت  
فرم صادراتی با توجه به زمان محدود برای 
بارگیری، جلوگیری از پر شدن مخازن ذخیره 
و ایجاد وقفه در صادرات به کمک پتانسیل  
های تعمیراتی شرکت نفت فالت قاره ایران 
در مناطق عملیاتی شش  گانه، بدون صرف 
هزینه باال با حمایت مهندس بورد مدیرعامل 
شرکت در دستور کار مدیریت امور تولید قرار 
گرفت و همزمان تعمیر قایق نجات و تعمیر 

بدنه در زمان مقرر به پایان رسید. 
شهسوار ارغش گفت: مراحل انجام تعمیر 
بدنــه و داده های فنی مربوطه در ســه فاز 
مهندسی، خرید و ساخت و با نظارت و تایید 

کالس مربوطه به انجام رسید. 
 SOL گفتنی است، در حادثه برخورد تانکر
به پایانه شناور فراورشــی کوروش در الیه 
نفتی پارس جنوبی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال 
off loading plat- )جاری هوز صادراتــی 

form(، قایق نجات و بدنه شناور در قسمت 
PortSide و در حدفاصــل ۱ تا ۴ متری از 

سطح عرشه دچار آسیب شد.
بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت نفت 
فالت قاره ایران، این حجم تعمیرات بر روی 
بدنــه FPSO که در حالت شــناوری قرار 
دارد، در دریــا و بدون توقف تولید نفت، با 
رعایت استانداردهای کالس رده بندی خود 
و کیفیت باال در اجرای تعمیرات، بنا به گفته  
های نماینده شرکت خارجی کم  نظیر بوده 

است.

فراساحل پاسخ شرکت نفت و گاز پارس به فرافکنی  های 
برخی از سایت  های خبری

در پی انتشــار مطالبی در برخی رسانه 
ها علیه شــرکت نفت و گاز پارس، این 
شرکت نسبت به تنویر افکار عمومی به 

ارائه پاسخ آنها اقدام کرد.
شــرکت نفت و گاز پارس در پی انتشــار 
مطالبی علیه این شرکت در برخی رسانه ها، 
نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام به ارائه 

پاسخ آنها در وب گاه خود نمود. 
متن آن بدین شرح است:

اخیرا، مشاهده شده است که عده ای معدود 
در تالشــی مذبوحانه از طریــق برخی از 
ســایت  های خبری و کانال  های تلگرامی 
علیه شرکت نفت و گاز پارس اقدام به سم 
 پاشی و نشر اکاذیب با هدف سیاه  نمایی و 
ایجاد دلسردی در پرسنل خدوم این شرکت 
می  نمایند. بی شــک، در این برهه خاص 
نشــر مواردی از این قبیل مبین اهداف و 
مطامع تعدادی عناصــر معلوم  الحال بوده 
که با تخریب وجهه شرکت در صدد رخنه 
به ســطوح مدیریتی می  باشند. عملکرد 
نامناســب این افراد که بعضا در گذشــته 
متصدی برخی سمت  های مدیریتی در این 
شــرکت نیز بوده و به دلیل بی  کفایتی بر 
کنار شده  اند، بر خاص و عام پوشیده نیست.

حال که اهداف از پیش تعیین شده وزارت 
نفت یکی پس از دیگری توسط این شرکت 
محقق می گردد و بحمداهلل در برداشــت از 
میدان مشــترک پارس جنوبــی از رقیب 
قطری پیشــی گرفته ایم، تحمل این گروه 
تنگ نظر طاق و منجر به جســارت ایشان 
جهــت فرافکنی در برخی از ســایت  های 
خبری و کانال  های تلگرامی شــده است. 
اینگونه مهمالت ذره  ای از اراده پرسنل این 
شرکت در سعی و تالش جهت دستیابی به 
اهداف از قبل ترسیم شده نکاسته و بالعکس 

بر عزم و اراده ایشان افزوده است. 
اما در اینجا الزم اســت توجه این خناسان 
کوردل را به برخی از دســتاوردهای عمده 
شرکت نفت و گاز پارس طی دو سال اخیر 

جلب کنیم:

۱. افتتاح هم زمان سه طرح عظیم فازهای 
۱8-۱7، ۱9 و ۲۰-۲۱

۲. مذاکرات اولین قرارداد IPC در ســطح 
وزارت نفــت کــه منجر به عقد قــرارداد 
طرح توســعه فاز۱۱با کنسرسیوم توتال، 

پتروپارس، CNPCI گردید.
۳. تکمیل قریب الوقوع عملیات اجرایی سه 
زنجیره یک میلیاردی تولید و فرآورش گاز 
فازهای ۱۳ ،۱۴و ۲۴-۲۲ مشتمل بر تکمیل 
هم زمان عملیات حفاری در هفت موقعیت، 
تکمیل کلیه خطوط لوله دریایی باقیمانده، 
تکمیل ساخت شــش سکو و شش ردیف 
عملیاتی پاالیشگاهی به عنوان اولویت اول 
ســال ۱۳97 که در تاریخ فعالیت شرکت 

نفت و گاز پارس بی سابقه بوده است.
۴. تولید مستمر بیش از %70 گاز مورد نیاز 

کشور از میدان گازی پارس جنوبی.
۵. کســب تندیس بلورین جایــزه تعالی 
ســازمانی به عنوان اولین شرکت در سطح 

شرکت ملی نفت ایران.
این شرکت افتخار دارد به عنوان پویاترین 
و چابک  ترین شرکت توسعه  ای در سطح 
وزارت نفت، امــور محوله را در موعد مقرر 
تکمیل و فارغ از هرگونه حاشــیه و اغراض 
جناحی به تعهدات خــود عمل نماید. در 
بخش عملیات تولید نیز طی دو سال گذشته 
علی  رغم تنگناها و مشکالت موجود، بیش 
از %95 تعهدات تولید را محقق نموده است.

بنابراین، ضروری است کلیه پرسنل گرانقدر 
وفق رسالت ذاتی شرکت نفت و گاز پارس 
همچون گذشــته فارغ از یاوه  گویی  های 
مغرضین، تمام مســاعی خــود را متوجه 
برداشت حداکثری از میدان مشترک نمایند.

با توجه به توضیحات فوق، پاسخی قاطع تر 
از آیه شریفه "موتوا بغیظکم" و همچنین 
بیتی از غزلیات حافظ شایسته اینگونه افراد 

نمی  باشد:
ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست

عرض خود میبری و زحمت ما میداری
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پیشرفت 91 درصدی طرح توسعه فازهای 2۴-22 پارس جنوبی

مجــری طرح توســعه فازهــای 22-24 
پــارس جنوبی ضمن اعالم پیشــرفت 91 
درصدی مجموع بخش  های فراســاحلی و 
پاالیشــگاهی فاز 24-22 پارس جنوبی از 
برداشت 1میلیارد فوت مکعبی گاز ترش از 
موقعیت مخزنی این طرح در پارس جنوبی 
برای تأمین ســوخت زمستانی کشور خبر 

داد. 
مجری طرح توســعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس 
جنوبی با تشریح روند توسعه و فعالیت  های 
اجرایی در بخش  های مختلف فراســاحلی و 
پاالیشگاهی ۳ فاز انتهایی پارس جنوبی اظهار 
داشــت: این طرح متعهد به راه  اندازی نیمی 
از زنجیره تولید گاز به میزان روزانه ۱میلیارد 
فوت مکعب تا زمســتان ســال جاری است 
و امید مــی  رود با تالش شــبانه  روزی تیم 
کارفرما و پیمانــکاران داخلی طرح در موعد 

مقرر محقق شود.
دومین سکوی فاز 24-22 آبان  ماه بارگیری 

می  شود
فرهــاد ایزدجو با اشــاره به انجــام عملیات 
تکمیلی نصب ســکوی گازی و اصلی ۲۲ در 
آبهای خلیج فارس گفت: عرشــه 24A این 
طرح که سکوی اقماری سکوی 22 به شمار 
می  رود اوایل آبان  ماه جاری بارگیری و برای 
نصب به موقعیت خود در خلیج فارس منتقل 

می شود.
وی ســازه دریایی 24A را کاملترین سکوی 
گازی در طول ســاخت و راه  اندازی پلتفرم  
هــای طرح  های پــارس جنوبی بــه لحاظ 
انجام تســت  های تکمیلی پیش  راه  اندازی و 
راه  اندازی برشــمرد و خاطرنشان کرد: برای 
کوتاه شــدن زمان عملیات بهره  برداری این 
سکو در دریا، تمامی سیستم  هایی که امکان 
راه  اندازی آنها در خشــکی وجود داشت، راه 

 اندازی شده است.
مجری توســعه فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی با 
اشاره به پیشــرفت 97 درصدی ساخت این 
سکو افزود: پیشــرفت فعالیت  های پیش  راه  
اندازی ســکوی اقمــاری 24A به 7۱ درصد 

و فعالیت  های راه  انــدازی آن به ۲۵ درصد 
رســیده و پیش  بینی می  شود از زمان نصب 
در موقعیــت مخزنی خــود در خلیج فارس، 
عملیات پیــش  راه  اندازی و راه  اندازی آن به 
مدت ۴۵ روز به طــول بیانجامد، بنابراین تا 
زمستان ســال جاری، این سکو نیز در مدار 

بهره  برداری قرار خواهد گرفت.
بــه گفته فرهــاد ایزدجو با بهره  بــرداری از 
دومین ســکوی تولید گاز از طرح توسعه فاز 
۲۴-۲۲ پارس جنوبی، برداشــت روزانه گاز 
ترش از موقعیت مخزنــی این فاز در میدان 
مشــترک پارس جنوبی بــه۱ میلیارد فوت 
مکعب افزایش می  یابد که بخشی از سوخت 

زمستانی کشور را تأمین خواهد کرد. 
بخش فراساحلی فاز 24-22 پارس جنوبی تا 

پایان بهار 98 تکمیل می  شود
این مقام مسئول در شرکت نفت و گاز پارس، 
روند ساخت دیگر ســکوهای گازی فاز ۲۴-
۲۲ را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر اساس 
اولویت  بندی مشخص شده، سکوی ۲۳ که در 
حال حاضر از پیشــرفت ساخت 9۵ درصدی 
برخوردار است اواخر ســال جاری و سکوی 
24B ابتدای سال 98 بارگیری و به موقعیت 
نصب خود منتقل می  شــوند، بنابراین پیش 
 بینی می  شود بخش فراساحلی طرح توسعه 
فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی تا آخر بهار سال 98 

به طور کامل در مدار تولید قرار گیرد. 
به گفته وی، پیشرفت ساخت کل سکوهای 
۴گانه این فاز در مجموع به 9۴ درصد رسیده 
اســت. لوله  گذاری دو رشــته خط ۳۲ اینچ 

دریایی انتقال گاز از مخزن پارس جنوبی به 
پاالیشگاه ساحلی فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی از 
دیگر بخش های این طرح است که به گفته 
ایزدجو عملیات نصب نخســتین رشته خط 
لوله دریایی اتصال ســکوهای 22 و 24A به 
پاالیشــگاه به طور کامل انجام شده است و 
دومین رشــته خط لوله دریایی این طرح که 
گاز ترش سکوهای 23 و 24B را به پاالیشگاه 
خشــکی منتقل می  کند، در حال نصب در 
بستر دریا است و پیش  بینی می  شود تا پایان 
آبان به پایان رســیده و وارد مراحل تکمیلی 

شود.
سومین ردیف شیرین  سازی پاالیشگاه فاز 
24-22 تا پایان آبان به بهره  برداری می  رسد

مجری طرح توســعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس 
جنوبی درباره فعالیت  های اجرایی بخش  های 
مختلف پاالیشــگاهی این طرح نیز گفت: در 
حال حاضر دو ردیف شیرین  سازی پاالیشگاه 
این طرح بــا دریافت گاز تــرش از خروجی 
فازهــای ۶، 7 و 8 در مدار بهره  برداری قرار 
دارد و در آینده نزدیک گاز ترش سکوهای 22 

و 24A را دریافت خواهد کرد. 
وی همچنین پیش  بینی کرد ردیف ســوم و 
چهارم شیرین  ســازی پاالیشگاه فاز ۲۲-۲۴ 
به ترتیب تا پایان آبان و بهمن  ماه سال جاری 
به بهره  برداری برسد و راه  اندازی بخش  های 
تکمیلی این طــرح از جمله واحدهای تولید 
و ذخیره بوتان و پروپان به بهار ســال آینده 

موکول شود.

Marine Engineering
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انجمن مهندسی دریایی ایران منترش کرد:

بیست و هفتمین شماره
 "نشریه علمی پژوهشی مهندسی دریا" 

بیست و هفتمین "نشریه علمی پژوهشی 
مهندســی دریا" در ۱۱7 صفحه توســط 
انجمن مهندسی دریایی ایران منتشر شد. 
این شماره نشریه، شامل ۱۰ مقاله تخصصی 
در حوزه های علمی و مهندســی مرتبط با 
دریا است. عناوین و نام نویسندگان مقاالت 

به شرح زیر است. 
- بررسی اثر هیدرواالستیک در تغییر 
خمشی شاهتیر بدنه در پدیده کوبش 

سینه شناور به سطح آب
مصطفی یوســف نیا، محمدرضــا حیرانی 

نوبری، پرویز قدیمی، حسن قاسمی
اولویت  و  - توسعه روش های تحلیل 

بندی مخاطرات سامانۀ رانش دریایی
سید محمد مهدی حیدری، داود محمدی 

تبار، صدیق رئیسی
- نقش الیه واسط آلومینیوم و حرارت 
ورودی بر خــواص اتصال لبه روی هم 
آلومینیوم به فوالد با فرآیند جوشکاری 
قوسی الکترود تنگستنی-گاز با جریان 

پالسی
عباس حسن نیاه، مجتبی موحدی

- مطالعه عددی و آزمایشگاهی مسئله 
ورود یک پرتابه کروی به آب و بررسی 
اثر جرم و ســرعت برخورد بر زمان و 

عمق جدایش حباب
محمد حسین تقی زاده ولدی، محمد رضا 
عطرچیان، عطا جعفری شــالکوهی، الهام 

چاوشی

- پیش بینی و ارائــه روش آزمایش 
غیر مخرب کمانش پوسته استوانه  ای 
فوالدی تحت فشــار هیدرواستاتیک 

خارجی
محمــد هادی حاج محمــد، علیرضا نداف 

اسکوئی، محسن عزیزپوریان، شهاب ملکی
- استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم 
باربری  ظرفیت  تخمیــن  در  ژنتیک 
دینامیکی شمع فوالدی و بتنی پیش 

 ساخته
سعید غفارپور جهرمی، روح اهلل ایزانلو

اندرکنش  عددی  مدلسازی  بررسی   -
موج نامنظم و سازه مو ج  شکن صندوقه 

ای حفره دار
روح اهلل امیرآبــادی، احمد رضایی مزیک، 

علی قاسمی
- بررسی عددی تاثیر شکل هندسی 
موج شکن های شناور با آبخور و جرم 

یکسان بر راندمان آنها
حبیب حکیم زاده، علی کبیری

- تحلیل ریســک احتماالتی برخورد 
شناورها با شبیه  ســازی ترافیک در 

خلیج فارس
سیاوش فیلم، روزبه پناهی

اعضای  اطمینان  قابلیــت  تحلیل   -
آسیب دیده ســکوی جکت تحت بار 

ضربه شناور
ناصر شابختی، ابراهیم جبار، جواد صالحی

شایان توجه است، جهت مشاهده و دانلود 
کلیه "نشــریات علمی پژوهشی مهندسی 
دریا" می توانید به وب گاه آن به آدرس زیر 

مراجعه نمایند.
 www.marine-eng.ir 

جستجو زیر دریا با کمک بازوی رباتیک

پژوهشگران آمریکایی، یک بازوی رباتیک ابداع 
کرده اند که امکان جستجوی ساده تر زیر دریا 
را فراهم می کند. پژوهشگران موسسه "ویس" 
)Wyss( در دانشگاه هاروارد، علم رباتیک را 
برای جســتجوی دریا به کار گرفته  اند. آنها، 
یک بازوی رباتیــک را روی زیردریایی نصب 
کرده اند تا امکان اکتشــافات زیردریایی را به 
شکل ساده  تری فراهم کند. این بازوی رباتیک 
با یک دستکش مجهز به مجموعه  ای حسگر 
نرم کنترل می  شود. یک نفر باید دستکش را 
به دست کند و برای کنترل بازو، آن را حرکت 
دهد. بازوی رباتیک، بخش  های قابل تغییری 
با قابلیت خم شدن، چرخیدن و برداشتن اشیا 
دارد؛ در نتیجه می  تواند عملکردی مانند یک 
دســت واقعی داشته باشد. نیروی این بازو، با 
کمک یک موتور هیدرولیک تامین می  شود 
که به گفته پژوهشــگران، برای اســتفاده در 
مکان  های ناهموار و دور از دسترس مناسب 
است. پژوهشگران موسسه ویس، این بازو را با 
همکاری دانشکده مهندسی و علوم کاربردی 
دانشگاه هاروارد، "دانشگاه شهری نیویورک" 
 )URI( "و "دانشــگاه رودآیلند )CUNY(
 Brennan( "ابداع کرده  اند."برنان فیلیپس
Phillips(، نویسنده ارشد این پژوهش گفت: 
این بازوی رباتیک نرم، جایگزین مناسبی برای 
بازوهای سفت و خشک است و امکان تعامل 
بــا زندگی دریایی را در محیط  های گوناگون 
فراهم می  کند. نیروی مورد استفاده این بازوی 
رباتیک، بسیار کم است و همین موضوع، یک 
مزیت بزرگ به شــمار می  رود. این فناوری، 
تاکنــون روی یک زیردریایی ســه  نفره و در 
اعماق اقیانوس آزمایش شده است. سازندگان 
بازوی رباتیک بــاور دارند که روزی می  توان 
این فناوری را در آزمایشگاه های زیردریایی به 
Scien- "  کار گرفت. این پژوهش، در مجله

tific Reports" به چاپ رسید.

بین الملل
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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان:

توسعه شبکه پایش دریایی در دستور کار 
هواشناسی سیستان و بلوچستان 

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان 
گفت: هواشناسی استان در راستای توسعه 
سواحل مکران برنامه توسعه شبکه پایش 
دریایی خود را شــروع کرده و احداث 2 
ایســتگاه جدید دریایی در بنادر "زرآباد" 
از توابع کنارک و "پســابندر" چابهار را در 

دستور کار قرار داده است.
مدیرکل هواشناسی سیســتان و بلوچستان در 
جریان ســفر به بندر چابهار در دیدار با مدیرکل 
شــیالت سیستان و بلوچســتان، اظهار داشت: 
میزان برخورداری سواحل استان از ایستگاه های 
هواشناسی دریایی بسیار کم است به طوری که 
در نوار ۳۰۰ کیلومتری ســاحل استان با دریای 
عمان تنها یک ایستگاه هواشناسی دریایی داریم 
که با توجه به اهمیت اطالعات این بخش ناکافی 

است.
محســن حیدری با بیــان اینکه روند توســعه 
شــبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان 
از ســال گذشته با جدیت آغاز شده است، افزود: 
هواشناســی استان در راســتای توسعه سواحل 
مکران برنامه توسعه شبکه پایش دریایی خود را 
نیز شروع کرده و احداث دو ایستگاه جدید دریایی 
در بنادر "زرآباد" از توابع کنارک و "پســابندر" 

چابهار را در دستور کار خود قرار داده است.

وی تصریــح کــرد: فرایند ســاخت ایســتگاه 
هواشناسی دریایی "زرآباد" سال گذشته شروع 
شده و با توجه به منابع مالی کنونی از پیشرفت 
فیزیکی مطلوبی برخوردار اســت اما هواشناسی 
دریایی "پسابندر" در مراحل ابتدای کار قرار دارد 

و به زودی احداث آن شروع می شود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه 
داد: عالوه بر اینها ایجاد دو ایســتگاه هواشناسی 
دریایی در بنادر "بریس" و "تنگ" نیز در برنامه 
توسعه شبکه دریایی استان قرار دارد که با تأمین 

اعتبار مراحل ساخت آن ها شروع خواهد شد.
وی با بیان اینکه هواشناســی آمادگی دارد تا در 
صورت وجود زمینه های افزایش همکاری با اداره 
کل شیالت استان، همکاری الزم را داشته باشد، 
افزود: هواشناســی آماده اســت تا با همکاری و 
سرمایه گذاری شیالت و بخش خصوصی ایستگاه 
خودکار هواشناســی در بنادر "گواتر و رودیک" 
راه اندازی و تمام خدمات فنی، اداره ایســتگاه، و 
دریافت مجوزهای الزم برای الحاق آن به شبکه 

پایش هواشناسی کشور را تقبل کند.
حیــدری در بخش دیگری بــر ضرورت فعالیت 
طرح "تهک" دریایی و برگزاری منظم جلسات 
"دیسکاشن" دریایی در چابهار تأکید کرد و گفت: 
با اجرای این طرح فعالیت های دریایی با بهره وری 

بیشتر و خطر کم تر انجام می شود.

انتشار آمارنامه دریایی ایران 97
"آمارنامه دریایی کشــور   
97" با توجه به ضرورت 
شناخت وضعیت موجود 
دریایی کشور برای برنامه  
ریــزی هــای صحیح با 
همکاری سازمان  ها و ارگان  های دریایی منتشر 
شد. دبیر گروه مطالعات و برنامه ریزی راهبردی 
ســتاد دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه 
به گستردگی، تنوع حوزه  های دریایی و منابع 
سرشار دریا های کشور، ضروری است وضعیت 
موجود به درســتی شناخته شود تا به تبع آن 

بتوان برنامه  ریزی صحیحی انجام داد.
امیرحسین صفرقلی افزود: براین اساس ستاد 
توســعه فناوری و صنایع دانش  بنیان دریایی 
بر آن شــد تا با تدوین آمارنامــه   ای جامع در 
حوزه دریایی کشــور، اطالعــات آماری بخش  
های مختلف این صنعت مهــم را جمع  آوری 
و تجمیع نماید. وی اضافه کرد: خوشــبختانه 
این مهم با همکاری ســازمان  ها و ارگان  های 
دریایی میسر گردید. انتظار می رود که تدوین 
و تکمیل آمارنامه دریایی کشــور بتواند بستر 
مناسبی در جهت برنامه  ریزی و تصمیم  گیری 
 های راهبردی دریایی و پیشرفت کشور عزیزمان 
ایجاد نماید. صفر قلی با اشاره به اینکه می توان 
به تدریج و طی سال  های آینده نسبت به افزایش 
شــاخص  ها و آمار مرتبط اقدام نمود افزود: در 
نســخه پنجم آمارنامه دریایی سعی گردیده تا 
حد امکان اطالعات مفیدی از آمار و اطالعات 
عمومی در حوزه دریا، شیالت، ساخت و تعمیر 
شناور، بنادر و حمل  و نقل دریایی، گردشگری 
دریایی و ساحلی، آبنگاری و چارت های دریایی، 

اقتصاد دریایی و دیگر موارد مرتبط ارائه شود.
وی گفت: خوشبختانه چاپ نسخه اول آمارنامه 
مورد استقبال سازمان های دریایی، صنعتگران، 
اساتید و جامعه علمی کشور قرار گرفت، از این 
رو ســتاد دریایی بر آن شد تا در سال  های بعد 

نسخه  های کامل تری از آن را تهیه نماید.       
گفتنی اســت، آمارنامه دریایی ایران بصورت 
سالیانه به روزرسانی شده و پنجمین نسخه از 

آن در مهرماه ۱۳97 تهیه و منتشر شده است.

آموزش
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دانشگاه شریف؛ میزبان 
دومین همایش پیشرانه  های 

دریایی
دومین همایش پیشرانه  های دریایی 
توســط ســازمان صنایع دریایی و با 
همکاری دانشــگاه صنعتی شــریف 
در تاریخ ۶ اســفند ماه امسال برگزار 
می شود. اهمیت راهبری دریا و نقش 
آن در زندگی مردم دنیا امری غیرقابل 
انــکار اســت. ورود به حــوزه دریایی 
مگر از طریق ســاخت و تولید شناور و 
سامانه های مرتبط با آن میسر نخواهد 
شــد. یکی از مهمترین و استراتژیک  
ترین ســامانه شــناوری، پیشرانه آن 
است که توسعه این امر در گرو تحقیق 
و توسعه و به اشتراک گذاشتن دانش 
محققــان و پژوهشــگران این عرصه 
است.  در این همایش عالوه بر مباحث 
علمی و مقاالت، برگزاری اولین استارت 
آپ تخصصی در حوزه پیشــرانه  های 
دریایی و جشنواره پایان  نامه های برتر 
نیز پیش بینی شــده اســت. از سوی 
دبیرخانه همایش، ۳۰ بهمن ماه آخرین 
مهلت ارسال مقاالت اعالم شده است.. 
عالقه مندان می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشــتر درخصوص همایش 
 www.mpropulsionc.ir گاه  به وب  
مراجعه کرده و یا با دبیرخانه همایش 
با شماره های     ۶۶۰۲89۶۳-۵ -۰۲۱ 

تماس بگیرند.

پژوهش

محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

تعیین  تکلیف شرکت  های وابسته به صندوق پس  انداز و بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی 

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
تعیین  تکلیف شرکت  های وابسته به صندوق 
پس  انــداز و بازنشســتگی ســازمان بنادر و 
دریانــوردی و شــفاف  ســازی فعالیت  های 
اقتصادی و مالی آن از مهمترین مأموریت  های 
رئیس جدید صندوق بازنشستگی سازمان است 

و این مجموعه انتظاراتی است که ما داریم. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم 
تکریم و معارفه "رئیس صندوق بازنشستگی 
"این ســازمان بر جایــگاه و اهمیت صندوق 
بازنشســتگی در راستای ارتقاء معیشت، رفاه، 
درمان و ســایر مطالبات بازنشستگان سازمان 
بنادر و دریانوردی تأکید کرد و خواستار تحول 

جدی در این حوزه ها شد.
محمد راســتاد تعیین  تکلیف شــرکت  های 
وابســته به صندوق پس  انداز و بازنشستگی 
ســازمان بنادر و دریانوردی و شــفاف  سازی 
فعالیت  های اقتصادی و مالی آن را از مهمترین 
مأموریت  های رئیس جدید این صندوق عنوان 
کرد و افــزود: تاکنون فعالیت شــرکت  های 
وابســته و خروجی آنها مناسب و قابل قبول 
نبوده و با این روند صندوق همه ساله به کمک 
مالی ســازمان نیاز بیشتری پیدا کرده است و 

این مسیر باید تغییر کند.
وی با تأکیــد بر تقویت بنیــه مالی صندوق 
بازنشستگی سازمان بنادر، خواستار اتخاذ روش 
های جدید و رویکردهای متفاوت با بهره گیری 
از تجربیات مدیران گذشــته صندوق شد و بر 
فعالیت پایدار اقتصادی صندوق با ریسک کم 
و ارزش افزوده مناسب در فعالیت  های دریایی 

و بندری شد.
راســتاد با تشــکر و تقدیر از خدمات و تالش  
های جــواد جهاندار مدیرکل منابع انســانی 
و پشــتیبانی ســازمان بنــادر و دریانوردی 
که همزمان مســئولیت سرپرســتی صندوق 

بازنشستگی سازمان را عهده دار بود، خواستار 
تــداوم و شــتاب بیشــتر در فعالیــت های 
صندوق در تعامل شایســته و مناسب ابراهیم 
کریمی قهــرودی رییس جدیــد صندوق با 
شــورای صندوق و اعضای هیأت مدیره کانون 
بازنشســتگان شــد و بر حفظ شأن و کرامت 
بازنشستگان و همچنین تأمین نیازمندی های 

آنان در حوزه های مختلف تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از رئیس 
جدید صندوق بازنشســتگی سازمان خواست 
تقویــت روحیه و نشــاط بازنشســتگان را با 
اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی، ورزشی و 

مناسبتی را در دستور کار قرار دهد.
بنابر گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، منصور 
آرامــی، عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی 
و توســعه منابــع و هادی حق شــناس عضو 
هیأت عامل و معــاون امور دریایی ســازمان 
بنادر و دریانوردی که عضو شــورای صندوق 
بازنشســتگی این سازمان نیز هستند، در این 
مراسم در سخنان کوتاهی از تالش  های جواد 
جهاندار در طول تصدی این مسئولیت قدردانی 
کردند و خواستار ارتقاء سطح رفاه بازنشستگان 
و پاسخگویی مناسب به مطالبات آنان در دوره 

جدید شدند.
در این مراسم همچنین، جواد جهاندار گزارشی 
از فعالیت  های خود در طول تصدی مسئولیت 
سرپرستی صندوق بازنشســتگی ارائه کرد و 
شفاف  سازی فعالیت  های شرکت  ها و تعیین 
 تکلیــف روند واگذاری آنها، ارتقاء معیشــت، 
اعطای تسهیالت مختلف از جمله تسهیالت 
همطرازی بازنشستگان را از مهمترین اقدامات 
خود در طول تصدی این مسئولیت عنوان کرد.

ابراهیم کریمی  قهرودی رئیس جدید صندوق 
بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در 
این مراســم با مرور اهــداف و مأموریت  های 
صندوق، خواســتار تداوم حمایت مدیرعامل 
و اعضای هیــأت عامل ســازمان از صندوق 
شــد و اعالم کرد: تمام تالش خــود را برای 
شــفاف  ســازی فعالیت  ها و ارائــه خدمات 
فرهنگی، ورزشــی، رفاهی، تفریحی و درمانی 
به بازنشســتگان با ارائه خدمات الکترونیک و 

آنالین به آنان به کار خواهد گرفت.

ابراهیــم کریمــی قهرودی  گفتنی اســت، 
دانشــجوی دکترای مدیریت راهبری فناوری 
اطالعات است و دارای تجربه مدیریتی متعدد 
در سازمان بنادر و دریانوردی است که مدیرکل 
فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( و مدیرکل 
مدیریت بحــران، پدافند غیرعامل و HSE  از 
آخرین مسئولیت  های وی در سازمان بنادر و 

دریانوردی است.
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وزارت دفاع فرانسه 

زیردریایی فوق پیشرفته آینده فرانسه با 
الهام از بدن نهنگ عنبر

یکی از پیمانکاران نظامــی طرف قرارداد 
وزارت دفاع فرانسه طرحی از یک زیردریایی 
پیشــرفته را ارائه داده که هیچ شباهتی با 

زیردریایی های متداول امروزی ندارد. 
 SMX-31 این زیردریایی که بــا نام های
و »الکتریــک« )Electric( نیز شــناخته 
می شــود که با الهام از بدن نهنگ عنبر 
ساخته خواهد شــد. زیردریایی مذکور به 
انواع سالح های پیشرفته مجهز بوده و از 
انواع گســترده ای از ادوات و وسایل بدون 
سرنشین پشتیبانی خواهد کرد، حتی قادر 
اســت که به عنوان یــک زیردریایی مادر 
مکانی برای استقرار نیروهای ویژه دریایی 
باشد. زیردریایی الکتریک به میزان بسیار 
قابل توجهی خودکار بوده و تنها ۱۵ خدمه 

در آن حضــور خواهند داشــت. طرح این 
زیردریایی بســیار عجیب و غریب که در 
نمایشگاه یوروناوال پاریس رونمایی شده، 
تقریباً تمام قوانین طراحی زیردریایی های 
کنونی را زیرپا گذاشته است. این زیردریایی 
فاقد باله معمول در تمام زیردریایی هاست 
که به آن ظاهری بســیار ارگانیک و شبیه 
نهنگ عنبر می دهد که البته طراحی آن 
از همین حیوان غول پیکر دریایی که توان 
رفتن به اعماق اقیانوس را دارد الهام گرفته 
شده اســت. عالوه بر این، تعدادی قایق و 
وسیله زیردریایی نیز به بدنه این زیردریایی 
متصل هســتند که می توانند در صورت 
لزوم بــه ماموریت های زیر آبی رفته و بار 

دیگر زیردریایی بازگردند.

روسیه در حال تقویت 
توانایی های خود در درگیریهای 

زیر دریا  

فرمانده نیروهای مشترک سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( در ناپل، گفت که 
روسیه در حال ارتقای زیردریایی  های خود 
است و بنا دارد بدل به تهدیدی جدی برای 

آمریکا و این پیمان شود.
فرمانده نیروهای مشترک سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( در ناپل )روز جمعه( 
هشدار داد که روسیه در حال تقویت توانایی  
های خود در درگیری  های زیر دریا اســت 
و این امر چالشی برای نیروهای آمریکا در 
اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه به حساب 

می  آید. 
دریاساالر جیمز فوگو، گفت که روسیه در 
حال ارتقای زیردریایی  های خود است و بنا 
دارد بــدل به تهدیدی جدی برای آمریکا و 

این پیمان باشد. 
فوگو در گفت  و گو با خبرنگاران گفت که 
نیروهای روس می  دانند که توان هواپیماها 
و ناوهایشــان در حد و اندازه ایاالت متحده 
نیست و بنابراین مشغول تحقیق و توسعه 
و ســرمایه  گذاری بر روی حــوزه زیر دریا 

هستند. 
وی افــزود: آنها نیروی دریایی و زیردریایی 

آمریکا را چالشی برای خود می  بینند.
فوگو همچنین گفت که روســیه در حال 
حاضر شش زیردیایی دیزلی- الکتریکی در 

دریای سیاه و شرق مدیترانه دارد. 

بین الملل
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غرق شدن یک ناو جنگی پس از یک 
هفته تالش 

یک کشتی جنگی ناوگان دریایی نروژ کبا یک 
کشتی نفتکش برخورد کرده بود امروز به طور 

کامل غرق شد.
یکــی از ناوهای جنگی نیروی دریایی نروژ که 
 "SOLA TS 8 نوامبر با کشــتی "نفتکش
در نواحی ساحلی این کشور برخورد کرده بود 
علی رغم تالش های بسیار نیروی دریایی به طور 
کامل غرق شد. این حادثه در ساعات اولیه روز 
پنجشنبه ۱7 آبان در "یلتافیوردا" نزدیک شهر 
"برگن" در حالی رخ داد که "ناوچه KNM" از 
رزمایش ترایدنت جانکچر ۱8 به پایگاه دریایی 

هاکونسوِرن بازمی  گشت. 
در اثر برخورد ناوچه، قایق یدک کش و تانکر در 
آب های نروژ، تمام ۱۳7 سرنشین ناوچه و قایق 
تخلیه گردیدند اما 8 نفر زخمی شدند. ارتش نروژ 
از روز پنج شنبه هفته گذشته در تالش برای 
نجات دادن این کشــتی بود که سرانجام امروز 

غرق شد. 
 SOLA بــر اثر برخورد این ناوچه با نفتکش
TS هیچ نشانی از نشت نفت به دریا دیده نشده 
و فقط اعالم گردیده که نفتکش خسارت چندانی 

نداشته است. 
علــت این حادثه هنوز اعالم نشــده و درحال 

بررسی است.
گفتنی است، رزمایش ترایدنت جانکچر ناتو در 
ماه های اکتبر و نوامبر ۲۰۱8 در نروژ برگزار شد.

بین الملل

دریا غنی از منابع و فرصت  های متعدد اقتصادی   

رئیس بنیاد نخبگان اســتان خوزستان گفت: 
نخبگان و متخصصان حوز صنایع دریایی باید 
با طرح   های ابتکاری، کم  هزینه و بومی از این 
پتانسیل کشور استفاده کنند تا زمینه شکوفایی 

اقتصادی و اشتغالزایی را فراهم آورند.
به گزارش مارین نیــوز، رئیس بنیاد نخبگان 
استان خوزستان با اشاره به نقش دریا در اقتصاد 
و توسعۀ کشور، اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
حوزه هایــی مثل حمل ونقــل دریایی، صنایع 
فراســاحل، صنایع دریایی نظامی، انرژی های 
تجدیدپذیر، ســاخت و تعمیر کشتی، شیالت 
و صنایع وابســته، دریا می تواند باعث توسعه 
منطقه و رونق اقتصادی در اســتان ها مجاور و 

کل کشور شود.
علی حسین صابری افزود: بسیاری از کشورها 
عالقــه دارند به دریا وصل شــوند و در این راه 
تالش و هزینه زیادی صرف می کنند اما کشور 
ما با داشتن حدود۵8۰۰ کیلومتر خط ساحلی 
و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان 

و دریای مازندران، یک کشور دریایی است.
صابری ادامه داد: صنعت گرشگری و توریسم به 
خصوص در بازید از جزایر زیبای خلیج فارس 
می تواند موجب رونق اشتغال و کارآفرینی شود. 
منابع زیردریایی مثل نفت وگاز منابع مشترک 
با کشورهای همسایه هستند که در این زمینه 
باید تالش کرد سهم و حق خود را از این منابع 
اســتخراج کنیم؛ در کف دریا آبزیان سرشار از 
منابع مثل، ماهی، میگو، مرجان، جلبک، صدف 
و مروارید ســرمایه هایی هســتند که استفاده 
بهینه و درســت از آنها در تأمین مواد غذایی 
داخل و حتی در صادرات نقش اساسی داشته 

باشد.
وی اضافه کرد: عالوه بر نفت و گاز معادن زیر 
دریایــی هم می تواند درآمدزایی برای کشــور 
ایجــاد کند. اگر در تمام ایــن حوزه ها چه در 
آب های ســطحی و چه در آبهای عمقی، فعال 
و با برنامه باشــیم، در این برهه که کشــور با 

کمبود درآمد ارزی مواجه است، توسعه صنعت 
محصوالت شــیالت و استفاده از منابع غذایی 
آبزیان در کنار بخش های کشاورزی و خدماتی 
می توانــد از طریق صادرات و کســب در آمد، 
زمینه ساز اشتغال زایی، توسعه مناطق محروم 
ســواحل دریا به خصوص در شهرهایی مثل 

آبادان و خرمشهر شوند.
رئیس بنیاد نخبگان اســتان خوزستان با بیان 
اینکه حال حاضر از ظرفیت و فرصت اقتصادی 
مربوط به دریا به خوبی بهره برداری نمی شود، 
تصریــح کرد: در بخش حمــل و نقل دریایی 
تعداد کشتی ها ملکی امارات در همسایگی و در 
ترکیه بیش از کشور ما است و به همین مقدار 
ســهم ما هم در حمل و نقل و جابجایی کاال 
نسبت به این کشــور ها کمتر است. در رابطه 
با شــیوه پرورش آبزیان مفیدی مثل ماهی و 
میگو، کشورهایی مثل امارات پیشتاز هستند. 
در ارتباط با صنعت توریسم و گردشگری هم 
اســتفاده ما از دریا بسیار ناچیز است؛ بنابراین 
نخبگان و متخصصان در زمینه صنایع دریایی 
باید با طرح  های ابتــکاری، کم هزینه و بومی، 
از این پتانســیل کشور استفاده کنند تا زمینه 
شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی را فراهم آورند 
چراکه ورود افراد نخبه و متخصص می تواند با 

ابتکار و خالقیت بهر ه وری را افزایش دهد.
وی اظهار داشــت: فعالیت درتمــام صنایع و 
حوزه های مربــوط به دریــا در جهان مدرن 
امروزی بــدون دانش و تکنولــوژی مثمرثمر 
نخواهد بود. ما نمی توانیم با روش ها و ابزارهای 
قدیمی در بهره بــرداری از حوزه های مرتبط با 
دریا، با کشورهای پیشــرفته رقابت کنیم؛ در 
چنین شرایطی شرکت ها دانش بنیان برای رفع 
این موانع و افزایش بهره وری می توانند با خلق 
ابزارهای جدید و کار آمد، روش های تســریع 
فرآیندهــای کاری و ابداع شــیوه های نوین، 
وارد این حوزه ها شــوند و امید است با افزایش 
این شرکت ها، تنوع بیشتر فعالیت های آنها و 
دستیابی به فناوری روز، سهم اقتصاد کشور را از 

مزیت های دریا بیشتر کنند.
صابری یادآور شد: اینکه صرفاً یک خط طوالنی 
ســاحلی در کنار دریای عمان و خلیج فارس 
داشــته باشیم کافی نیســت؛ باید تالش کرد 
با خلق و اســتفاده از فناوری های پیشرفته از 

حوزه های دریایی نهایت استفاده برده شود.
رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در پایان 
خاطرنشان کرد: دریا سرمایه ای است مشترک 
بین کشــورهای ســاحلی که غنــی از منابع 
متنوع و فرصت های متعدد اقتصادی است. هر 
کشوری که زیرساخت های بهتر و نیروی انسانی 
متخصص بیشتری داشته باشــد با راه اندازی 

صنایع دریایی، حداکثر بهره برداری را دارد.
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لزوم هماهنگی سازمان بنادر و شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم در رشته های دریانوردی

لکسوس نخستین قایق پرسرعت خود را معرفی کرد

عضو هیات علمی دانشــگاه صنعت نفت با 
بیان اینکه ارائه هرگونه سرفصل و تغییراتی 
از  بایست  می  دریانوردی  های  رشــته  در 
به  علوم  وزارت  ریزی  برنامه  طریق شورای 
دانشگاه های تابعه اعالم شود، هماهنگی و 
انعطاف شــورای برنامه ریزی را متناسب با 
نیازهای ارسالی از سازمان بنادر بسیار الزم 

و ضروری دانست. 
عضــو هیات علمــی دانشــگاه صنعت نفت 
در پنــل "بررســی وضعیت آمــوزش های 
دانشــگاهی در حوزه علوم و فنون دریایی" 
با اشاره به بحث ســرفصل های رشته های 
دریایــی مصوب آموزش عالی و مشــکالت 
کارورزی دانشجویان و اهمیت این دو مورد 
مبتنی بر تجــارب موفق دانشــگاه صنعت 
نفت در پذیرش دانشجو در رشته مهندسی 
کشتی با مجوز وزارت علوم و سازمان بنادر 
به صورت مشترک از سال 87، اظهار داشت: 
دو مشــکل اساسی در بحث کارورزی وجود 
دارد اول اینکه برخی از سازمان ها و مراکزی 
که نیرو جــذب می نمایند خــود در مقام 
مرکز آموزش نیــروی دریانورد اولویت را به 
فراگیران خود داده و دوم مسائل و مشکالت 
ناشی از تحریم ها در تکمیل ناوگان دریایی، 
ظرفیت پذیرش کارورز را کاهش داده است. 
که این مهم در ارائه مجوز پذیرش دانشــجو 
توسط وزارت علوم به دانشگاه های متقاضی 
می بایســت لحاظ شــود. زیرا در صورتیکه 
دانشــجو نتواند دوره کارورزی خود را طی 
کند عمال امکان اخــذ مجوزهای الزم برای 
خدمــت در صنعت دریانــوردی را نخواهد 

داشت.

پدرام عدالت بــا بیان اینکــه ارائه هرگونه 
ســرفصل و تغییراتی در آن می بایســت از 
طریق شــورای برنامه ریزی وزارت علوم به 
دانشــگاه های تابعه اعالم شود، هماهنگی 
و انعطاف شــورای برنامه ریزی را متناسب 
با نیازهای ارســالی از ســازمان بنادر بسیار 
الزم و ضروری دانست. وی با اشاره به اینکه 
یــک دریانورد برای دریافــت مجوز فعالیت 
در دریا در نهایت باید در آزمون شایســتگی 
ســازمان بنادر شرکت نماید و سازمان بنادر 
و دریانوردی از ســالهای قبل فقط به فارغ 
التحصیالن آن دســته از موسسات آموزشی 
مجوز شــرکت در این آزمون را می دهد که 
بر عملکرد ایشان نظارت داشته باشد، گفت: 
در نهایــت فارغ التحصیالن دانشــگاه هایی 
که صرفا مجــوز برگزاری این رشــته ها را 
از وزارت علوم دارند برای جذب شــدن باید 
هزینــه زمانی و مالی کننــد تا در این دوره 
های تکمیلی و تطبیقی نیز شــرکت نمایند. 

لذا مجوز وزارت علوم در برگزاری این رشته 
می بایســت متاثر از الزامات سازمان بنادر 
صورت پذیرد کــه در نهایت فارغ التحصیل 

در این زمینه متضرر نشود. 
عضــو هیات علمی دانشــگاه صنعت نفت با 
اشــاره به نقش موثر شــورای برنامه ریزی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آموزش 
کشور، گفت: الزم است اصالحیات سرفصل 
ها در این شــورا یا کارگروه مرتبط با حضور 
نمایندگانی از ســازمان بنادر و دریانوردی 
صورت پذیرد تا شاهد بهبود بسیاری از این 

مشکالت باشیم.
شایان توجه اســت، این نشست در راستای 
بررسی نیازهای آموزشی موجود در صنعت 
دریایی کشــور و تحلیل محتــوا و وضعیت 
با محوریت دریا،  آموزش  های دانشــگاهی 
مزیت  هــا و چالش  هــای آن در چهارمین 
جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت"، برگزار 

گردید. 

لکسوس با معرفی اولین قایق پرسرعت خود 
در صدد اســت تا چهارمیــن پرچمدار این 
کمپانی سازنده خودروهای لوکس را در سال 
آینده راهی بازار کند. شرکت ژاپنی سازنده 
خودروهای لوکس این بار تصمیم گرفته به 
ســراغ ســاخت قایق های تندرو و قدرتمند 
برود. قایق تندرو LY650 لکســوس با ۲۰ 
متر طــول و ۶ متر عرض متوســط، دارای 
ظاهری قدرتمند، تیره و با انحناهای زیبا و 
برجستگی هایی دلنشین است. هنگامی که از 

طرفین بدنه براق و متمایز این قایق تندرو را 
مشاهده می کنید مطمئنا به یاد خودروهای 
لوکس لکســوس خواهید افتاد. قایق تندرو 
لکسوس با ســه اتاق تخت خواب دار مجلل 
در زیر عرشه خوابی آسوده را از شب هنگام 
تا زمان طلوع خورشــید برای سرنشینان به 
ارمغان می آورد.قایق LY650 ظرفیت پذرش 
۱۵ سرنشــین را دارد. دکوراسیون مدرن با 
لوکس، ســنگ های مرمــر کمیاب  ظروف 
در کف اتاق ها و نیمکت های ســاخته شده 

از عــاج فیل این قایق را بــه مکانی رویایی 
برای ســفر دریایی این ۱۵ سرنشین تبدیل 
کرده اســت. عالوه بر ظاهــر و طراحی زیبا 
قایق امکانات رفاهی مناســبی نیز از قبیل 
تلویزیونی بزرگ و سقف پانوراما برای تماشا 
آســمان در روز و شــب از هر زاویه ای برای 
ســرگرم کردن سرنشینان تعبیه شده است. 
مسئولین شرکت لکسوس اعالم کرده اند این 
قایق تا نیمه دوم سال ۲۰۱9 به بازار عرضه 

خواهد شد.  
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دریا در یک نگاه

میزان اشتغال در صنایع دریایی
سال 2010

وضعیــت ذخایــر آبزیــان در 

دریــا طی ســال های گذشــته

خالصه ای بر ماهیگیری در دریا
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دریا در یک نگاه

حمل و نقل دریایی در مقایســه 

با ســایر روش های حمل و نقل

آمار تصادف های دریایی در سال 

2018

Maersk  Triple E معرفی شناور
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