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در ســال  های اخیر گام  هایی در راســتای تحقق اهداف شعار ســال "رونق تولید" برداشته شده است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله زیادی داریم و باید موانع برداشته شود. بوروکراسی ادارات و موانع مختلف حقوقی و قانونی عمده این موانع هستند. این موضوع 

آنچنان اهمیت دارد که مقام معظم رهبری دراینباره فرمودند، "این ماشین بوروکراسی، چیز عجیبی است و یقیناً شوق ها و استعدادها 

را تضعیف خواهد کرد، اگر بتوانید این مشكل را عالج کنید، حقیقتاً کار کارستانی انجام داده اید و خیلی با ارزش است". وزیر صنعت، 

معدن و تجارت هم بر ضرورت کاهش بوروکراسی اداری تاکید کرده و تسریع در امور مربوط به تولیدکنندگان را ضرورت دانسته است. 

کارشناسان در حوزه های مختلف نیز بارها یادآور به کاهش بوروکراسی و موانع کسب و کار شده اند و معتقدند که هم اکنون صنعتگران 

و تولید کنندگان احساس می کنند پشتیبانی ندارند و الزم است دولت بصورت جدی چتر حمایتی خود را بر سر تولید باز کند. مدیران 

بخش های مختلف در گفتگو با مهندســی دریا مطرح کرده اند که تعدد مراکز تصمیم گیری و صدور مجوزات مختلف، کار تولید را 

سخت و طوالنی کرده است. امروز در شرایط سخت تحریم الزم است به ظرفیت  های کشور در همه حوزه  ها توجه کنیم تا همه بطور 

صحیح نقش  آفرینی و در جهت رونق اقتصادی کشور تالش کنند؛ ظرفیت  هایی که برخی در سطح بین  المللی هستند و افتخار آفرینند. 

باید بوروکراسی و موانع کسب و کار برداشته شود، قوانینی که برای رونق تولید و کسب و کار وجود دارد اجرا گردیده و نیازهای کشور 

اولویت بندی و مورد توجه قرار گیرند.

برای تبیین و پیشبرد این سیاست  ها باید با تكیه بر توان و تجربه داخلی این الزامات را جامه عمل پوشاند. تسهیل در امر خدمت  رسانی 

و رفع موانع تولید از الزامات در جهت تحقق شعار سال است که باید برای صاحبان صنایع فراهم شود. 

امید می  رود با تبیین و ترسیم سیاست  های کلی و شناسایی دقیق موانع و گلوگاه های اداری، شرایط را فراهم و رونق تولید را به معنای 

واقعی در کشور عزیزمان شاهد باشیم. 

هیات تحریریه

بهبود شرایط کسب و کار الزمه رونق تولید
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فرمانده نیروی دریایی ارتش که به روســیه سفر 
کرده اســت، اظهار داشــت: در خصوص برگزاری 
رزمایــش نیروهای دریایی دو کشــور در منطقه 
اقیانوس هند به توافق رســیده ایم و امیدواریم تا 

پایان امسال این رزمایش برگزار شود.
دریادار حسین خانزادی ادامه داد: بزودی جلسات 
هماهنگــی و طرح ریزی این رزمایش آغاز خواهد 
شد و پیش بینی می شود رزمایش مشترک ایران 

و روسیه در اقیانوس هند بزودی برگزار شود.
فرمانده نیــروی دریای ارتش کــه به نمایندگی 
از ستاد کل نیروهای مســلح ایران در مراسم روز 
نیروی دریایی روســیه در سن پترزبورگ شرکت 
کرده اســت، افزود: وقتی از اقیانوس هند صحبت 
می کنیم شاید بخش مهم و قابل توجه آن منطقه 
شمال اقیانوس هند باشد که به دریای مكران، تنگه 

هرمز و همینطور خلیج فارس متصل می شود.
امضا توافقنامه برای گسترش همکاری های 

نظامی میان تهران و مسکو
دریادار خانزادی در تشریح دستاوردهای سفر خود 
به روسیه اعالم کرد: به نمایندگی از نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران، موافقتنامه ای میان ستاد 
کل نیروهای مسلح ایران و وزارت دفاع روسیه امضا 

شد.
وی در توضیح این موافقتنامه گفت: بندهایی از این 
توافقنامه دارای طبقه بندی اســت اما در مجموع 
هدف از امضای آن، توســعه همكاری های نظامی 
میان دو کشــور است و قطعا بخش اعظمی از آن 
شــامل نیروهای دریایی دو کشور می شود و می 
توان گفت برای نخستین بار است که چنین توافقی 
بین دو کشــور صورت می گیرد و نقطه عطفی در 
همكاری های نظامی تهران و مسكو به حساب می 

آید.
گسترش همکاری های نظامی در دریای خزر

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران به مذاکرات فشــرده در ارتباط با توســعه 
تعامالت دفاعی و همكاری های نظامی در منطقه 
دریای خزر نیز اشــاره کرد و اظهار داشــت: این 
مذاکرات در چارچوب اجالس فرماندهان نیروهای 

دریای خزر و موافقتنامه ای است که بین ما پیشتر 
امضا شده و در حال تكمیل است.

وی گفت: بخش دیگــری از مذاکرات ما با طرف 
روس، دارای افــق های کوتــاه، میان و بلند مدت 
اســت که با هدف گسترش همكاری های دفاعی 
ایران و روسیه در همه بخش های نیروهای مسلح 

دو کشور دنبال می شود.
جانشــین نیروی دریایی روســیه به ایران 

می رود
دریادار خانزدای با اشاره به برگزاری مسابقات ارتش 
های جهان در روسیه و شــرکت تعدادی از زبده 
ترین نیروهای دریایی ایران در مسكو وهمچنین 
میزبانی برخی از رشته های این مسابقات در ایران 
اعالم کرد: قسمت دیگری از مذاکرات درخصوص 
مســابقات ارتش هــای جهان بود که بــه ابتكار 

نیروهای مسلح روسیه برگزار می شود.
وی ادامــه داد: میزبانی برخی رشــته ها از جمله 
غواصی درعمق با ایران است که بزودی در جزیره 
کیش برگزار خواهد شد و جانشین نیروی دریایی 
روســیه برای شرکت در مراسم افتتاحیه آن راهی 

ایران خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص مسابقات 
ارتش های جهان نیز گفت: مسابقات در رشته های 
مختلف نظامی برگزار می شود و نیروهای مسلح 
ایران شــامل نیروهای ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی، نیروی دریای ارتش و ناجا در بخش هایی 

از آن شرکت دارند.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در سه رشته حضور فعال دارد و نیروهای زبده 
ما در مســابقه غواصی در عمق، جام دریا و رشته 
ای هم برای نشان دادن مهارت نیروهای عملیات 
ویژه و تكاوران در خشكی، توانایی های خود را به 

نمایش می گذارند.

برگــزاری رزمایش مشــترک دیگری در 
اقیانوس هند

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران در ادامه به مذاکرات خود با همتای فیلیپینی 
در سفر به روسیه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه 
به اینكه ریاست دوره ای اجالس فرماندهان نظامی 
نیروهــای دریایی اقیانوس آرام بزودی به فیلیپین 
می رســد و از آنجا که ریاســت دوره ای اجالس 
فرماندهــان نظامی نیروهای دریایی اقیانوس هند 
هم اکنون برعهده ایران است، مذاکرات ثمربخشی 

را با طرف فیلیپینی داشتیم.
وی ادامــه داد: چــرا که دو طرف مــی توانند با 
گســترش همكاری، ارتباط خوبی بین نیروهای 

دریایی در اقیانوس هند و آرام ایجاد کنند.
رئیس دوره ای اجالس فرماندهان نظامی نیروهای 
دریایی اقیانوس هند به ایرنا گفت: ایران در تدارک 
برگزاری رزمایــش نیروهای دریایی اقیانوس هند 
اســت که برنامه ریزی درباره آن جریان دارد و ما 
امیدواریم پس از رزمایش مشترک ایران و روسیه، 

این رزمایش مشترک را برگزار کنیم

نقطه عطفی در همکاری های نظامی تهران و مسکو / توافقی دفاعی برای نخستین بار

فرمانده نیروی دریای ارتش به نمایندگی از نیروهای مسلح توافقنامه ای را برای تعامالت دفاعی دریایی با ستاد کل نیروهای مسلح ایران و وزارت دفاع 
روسیه امضاء کرد و اعالم نمود: رزمایش مشترک ایران و روسیه نیز در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد.
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با توجه به اینكه ایران کشــوری اســت که با دریا 
همزیستی مسالمت آمیزی دارد و خرید و فروش 
محصوالت دریایــی بازار خوبی در کشــور دارد، 
بررســی راهكارهــای فناورانه برای توســعه این 
محصوالت یكی از اولویت های گروه دریایی ستاد 

توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری اســت که به دنبال رخنه 

دادن فناوری های مختلف به حوزه دریایی است.
این گروه برای اجرایی ســازی طرح ارتقای روش  
های توســعه محصوالت فناورانه دریایی اقدام به 
دریافت تجربیات و برنامه  های سازمان  ها و شرکت  
های بزرگ دریایی، توســعه تعامالت شرکت  های 
بخش خصوصی با سازمان  های دریایی و دریافت 

ایده های خالقان و ایده پردازان کرده است.
شــناخت چالش  ها و معضالت موجود در تجاری 

 ســازی فناوری های دریایــی و تولید محصول، 
بررسی و طرح و پیشنهاد راه  کارهای مناسب برای 
برون  رفت از مشكالت پیش روی بخش خصوصی، 
و بررسی فرآیند ایده تا محصول، در فناوری های 
دریایی از دیگر اقداماتی است که برای نیل به این 

هدف در نظر گرفته شده است.
نهادهایی کــه در این طرح حضور دارند شــامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان 
بنادر  دریانوردی، ســازمان گردشــگری و میراث 

فرهنگی، سازمان شیالت ایران و ... می شود.

فعال شدن صنعت و تولید راهکار اساسی حل مسائل کشور

ارتقای روش  های توسعه محصوالت فناورانه دریایی / استفاده از خالقان

وزیر صنعت، معدن و تجارت فعال شدن صنعت و تولید را راهکار اساسی برای حل مسائل کشور عنوان کرد

گروه دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رونق دهی 
به توسعه محصوالت فناورانه دریایی، اقدام به اجرایی سازی طرح ارتقای روش  های توسعه این محصوالت کرده است.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت امروز در مراســم 
افتتاح نخستین نمایشگاه "فرصت  های ساخت 
داخل و رونق تولید" افزود: ســال گذشته برنامه  
ای را برای داخلی ســازی ۱۰ میلیارد دالر اقالم 
وارداتی آغاز کردیم که بخشی از این داخلی سازی 

محقق شده است. 
رضــا رحمانی با بیان اینكه برخــی از این اقالم 
وارداتی از جمله برد هــای الكترونیكی خودرو ها 
در اولویت قرار دارد گفت: برخی نهاد های مسئول 
وزارت دفاع و دانشگاه ها، برای تولید این تجهیزات 
اعالم آمادگی کرده اند و قابل قبول نیست که به 
دلیل نیاز به این موارد، خودرو ها در کف پارکینگ 

بمانند. 

رحمانــی اضافه کرد: واحد هــای بزرگ از جمله 
خودروسازی و واحد های فوالدی تا زمانیكه، یک 
قطعه وارداتی دارند، باید برگزاری نمایشگاه های 

ساخت داخل را ادامه دهند.
وی ادامه داد: واحد های صنعتی کوچک تر نیز باید 

نیاز های خود را به انجمن ها 
اعــالم کنند و از طریق این 
انجمن ها برای داخلی سازی 

آن ها اطالع رسانی شود.
وزیر صمت راهكار بسیاری 
از مشــكالت اقتصــادی را 
فعال شــدن بخش صنعت 
دانســت و گفت: امروز به 

ویژه در بین جوانان ما، ظرفیت ها و توانایی تولید 
بسیاری از کاال های وارداتی وجود دارد که باید از 

این ظرفیت استفاده شود. 
رحمانی افزود: در سه ماهه نخست امسال میزان 
بیكاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی ۱ و ۴ دهم 
درصد کاهــش یافته که این روند در گذشــته 

صعودی و باعث نگرانی بود.
وی فناوری و صادرات را دو بال برای شــكوفایی 
بخش صنعت دانست و گفت: در نمایشگاه هایی 
از این جمله برای داخل سازی تجهیزات وارداتی 
باید پیوند های بین دانشــگاه و صنعت را بیش از 
گذشته گسترش دهیم. این نمایشگاه از ۲۷ الی 
۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های 

تهران برگزار شد. 
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مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی فن آویژهفعال نمودن بخش تولیدی کشور راه برون رفت از مشکالت

بررســی  باهــدف 
و  هــا  چالــش 
شرکت  مشــكالت 
گیری  بهــره  و  ها 
هــای  دیــدگاه  از 
کارشناســان خبره 
بــا  گفتگویــی 
شرکت  مدیرعامل 
فنی و مهندســی فن آویژه انجــام دادیم که 
در زمینه تامین و ساخت تجهیزات، خدمات 
مهندسی و مشاوره سرمایه گذاری پروژه های 

صنعتی و دریایی فعالیت می نمایند.
نظــام وفا عضــدی دیلمی در ایــن گفتگو با 
بیان اینكه این شــرکت افتخار دارد براساس 
اســتانداردها، ضوابــط و مقــررات داخلی و 
برحسب نیاز استاندارد جهانی فعالیت نمایند، 
گفت: طرح، نظارت، اجرای پروژه های صنعتی 
)ایجاد توسعه و نوســازی( و تشویق سرمایه 
گذاران در امور ســرمایه گذاری های صنعتی 
بویژه موارد عمده در صنایع نفت و گاز، صنایع 
دریایی )ساحلی و فراساحلی( و صنایع تولیدی 

زمینه فعالیت این شرکت می باشد.
عضــدی دیلمی افــزود: از دیگر فعالیت های 
این شرکت کمک به سرمایه گذاری با تدوین 
طرح های فنی، اقتصادی و مالی به منظور اخذ 
تسهیالت بانكی اســت، ضمن اینكه شرکت 
فن آویژه عضــو کانون مشــاوران اعتباری و 
سرمایه گذاری بانكی از بدو تاسیس این کانون 

می باشد.
مدیرعامل شــرکت فنی و مهندسی فن آویژه 

با بیان اینكه در حال حاضر به علت مشكالت 
اقتصادی بوجود آمده پروژه های صنایع نفت، 
گاز و دریایی فعال نبوده تا این شرکت بتواند 
در این موارد ســهمی از بازار داشــته باشد، 
اظهار داشت: یكی از شیوه های برون رفت از 

مشــكالت اقتصادی و اجتماعی، فعال نمودن 
بخش تولیدی کشــور در سطح گسترده اعم 
از صنعتــی بالخص صنایع دریایی با توجه به 
راهبرد شناســایی موارد عدم وابستگی مواد 
اولیه و خط تولید به خارج از کشــور و تا حد 

امكان استفاده از منابع داخلی است.
وی ادامه داد: الزم است زیر بنا و شالوده اقتصاد 
کشور را تقویت نمود و موتور صنعت در رشته 
های مختلف تولیدی، دریایی، گردشــگری و 

... با اهداف عدم وابســتگی در راستای اقتصاد 
عاری از فــروش نفت، صــادرات، ارزآوری و 

اشتغازایی را به حرکت در آورد.
عضدی دیلمی با بیان اینكه باید زمینه ارتباط 
با جهان جهت توســعه اقتصادی و صادرات را 
مهیا نمود و همه جانبه از سرمایه گذار و تولید 
کننده توســط دســتگاه های اجرایی دولتی 
کشــور پشــتیبانی گردد، گفت: چالش های 
مربوطه که سرمایه گذار با آن مواجه می باشد 
مانند پایین بودن نرخ تســهیالت و مشكالت 
دیگر، موارد بازدارنده گشایش مشكالت است.

الزم به ذکر اســت، شــرکت فنی و مهندسی 
فن آویــژه که عضــو و دارای صالحیت رتبه 
بندی از کانون مشــاوران اعتباری و ســرمایه 
گذاری بانكی، عضو انجمن مهندسی دریایی 
ایران و دارای پروانه خدمات فنی و مهندسی 
از ســازمان صنعت، معــدن و تجارت گیالن 
می باشــد در زمینه های طراحی، ســاخت 
و تعمیــرات محصــوالت صنعتــی، خدمات 
مهندســی و مشــاوره، نظارت، اجرای پروژه 
 هــای عمرانــی و صنایع دریایی، مهندســی 
بندر و دریا، بازرســی فنی شناورهای دریایی، 
تحقیقات و پژوهش، مشاوره سرمایه گذاری، 
اجــرای پروژه  های کنترل کیفی و بهره  وری، 
کنترل انــرژی ضایعات صنایع، صــادرات و 
واردات لوازم و قطعات و ماشین  آالت مرتبط با 
موضوع شرکت، انجام امور بازرگانی، شرکت در 
مزایده  ها و مناقصه  های دولتی و خصوصی و 

... فعالیت می نماید.
fanavijeh@yahoo.com :پست الكترونیكی

یکی از شــیوه های بــرون رفت از 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی، فعال 

نمودن بخش تولیدی کشور در سطح 

گســترده اعــم از صنعتی بالخص 

صنایع دریایی و تا حد امکان استفاده 

از منابع داخلی است.

www.marinenews.org
www.iraname.com

info@marinenews.org
@marinenews_ir
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مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی فن آویژه

مدیر عامل شــرکت بامتیر کیش که در حوزه 
تامین تجهیزات، تعمیرات و نگهداری سیستم 
های دریایی فعایت مــی کند، گفت: زنجیره 
تجارت حلقه های مختلفی دارد که در شرایط 
کنونی خیلی از این حلقه ها مفقود شــده و 

نیست. 
باهدف بررســی چالش ها و مشكالت شرکت 
های دریایــی و بهره گیــری از دیدگاه های 
کارشناسان خبره گفتگویی با حمید ارشدی 
مدیر عامل شــرکت بامتیر کیش انجام داده 
ایم. وی ســابقه ۲5 ســال خدمت در نیروی 
دریایی ارتش را دارد و در زمان جنگ به دلیل 
خدمت روی انواع ناوشــكن های نداجا تجربه 
نبرد دریایی مســتقیم با آمریــكا را دارد. وی 
همچنین پس از غرق شدن ناوشكن سهند و 
آسیب دیدن ناوشكن سبالن در پروژه طراحی 
و بازســازی آن حضور داشــت و جزء اولین 
مدیــران اجرایی آن در تهران بود که به گفته 
وی کسب تجربیات پروژه سبالن بود که سنگ 

بنای پروژه موج شد. 
ارشــدی در این گفتگو با بیان اینكه در مدت 
خدمت تمام تالشم این بوده که دانش خود را 
به روز نگه دارم و با تجربه هایی که بدست آمده 
بتوانم در بخش خصوصی به کشــور خدمت 
نمایم، وارد حــوزه تامین تجهیزات، تعمیرات 
و نگهداری سیستم های دریایی شدم، اظهار 
داشت: فعالیت این مجموعه را از سال ۱۳۸6 
آغاز کردیم و در واقع این ۱۳ سال فعالیت در 
ادامه تجربیات قبلی در عرصه دریا می باشد.  

مدیر عامل شرکت بامتیر کیش ادامه داد: در 
این شــرکت از ابتدا هدفمان تامین تجهیزات 
همراه با انتقــال دانش فنی تولید و نگهداری 
بوده اســت، لذا ضمن شــروع بــه بازاریابی 
محصوالت مورد نیاز صنایع دریایی که مشابه 
داخلی نداشتند مانند سیســتم های رانش، 
پیشــرانه های دریایی، دیزل ژنراتورها، دیزل 
های دریایــی، گیربكس، شــافت و پروانه و 
همینطور تجهیزات کمک ناوبری مثل سكان، 
رادار، مخابرات و ... نام برد را شناسایی کردیم. 
ارشــدی در مــورد انتقال تكنولــوژی تولید 
موتورهای دیزل دریایی با همكاری ۲ شرکت 

اروپایی که نماینده انحصاری آنها در 
ایران می باشند و تولید کننده پیشرانه 
هــای دریایی هســتند، گفت: یكی 
شرکت تولید کننده موتورهای دریایی 
از رنج ۱۲۰۰ تا ۲۳۰۰ اسب بخار می 
باشد. شرکت دیگر سوئدی می باشد 
که این شرکت در واقع شرکت طراح 
موتورهای دریایی در رنج های پایین 

تر است. یعنی موتورهای دور باال که از قدرت 
۱۷5 اسب تا ۴5۰ اسب بخار قدرت تولید می 

کنند. 
وی افزود: در این راســتا توانستیم با همكاری 
خوب سازمان صنایع دریایی و شرکت سوئدی 
در حوزه طراحی و تولید موتور دریایی تا ۹۰۰ 
اسب بخار وارد شــویم که در حال حاضر در 
ســازمان صنایع دریایی بصــورت صددرصد 
داخلی در دســت تولید و بهره برداری است 
و این موضوع توســط رئیس سازمان صنایع 
دریایی وزارت دفاع در دومین همایش پیشرانه 

 های دریایی اعالم گردید.
ارشدی ادامه داد: در زمینه سیستم های رانش 
در قدرت باالی ۲۰۰۰ اسب بخار نیز با شرکت 
ایتالیایی همكاری خوبی داشــته ایم و برای 
تولید رنج موتور های قدرت باالی ۲۰۰۰ اسب 
بخار مذاکراتی انجام و پیش نویس قرارداد هم 
آماده شده اســت و منتظر تصمیمات نهایی 
بــرای تولید ایــن کالس موتور هــا در ایران 
هستیم. همچنین دوره های آموزشی و بازدید 
های خوبی برای سازندگان داخلی از امكانات 

تولید کنندگان ایتالیایی برگزار کرده ایم. 
این فعــال بخش خصوصــی در ادامه گفت: 
شرکت های خارجی که با آنها کار می کنیم، 
شــرکت هایی خانوادگی و خصوصی هستند 
که خودشــان در مورد همكاری با ما تصمیم 
گیرنده بوده و انعطاف پذیر هســتند، بهمین 
خاطر توانستیم در شرایط و محدودیت موجود 

با این شرکت ها همكاری کنیم. 
ارشــدی با تاکید به اینكه همیشــه تالش ما 
بودن جزء تامین کنندگان برتر ســازمان ها و 
شرکت های داخلی بوده و ابراز امیدواری برای 
بهتر شدن شــرایط اقتصادی کشور و خارج 

شــدن از رکود، گفت: هم اکنون تحریم های 
جدید مشــكالتی را پدید آورده است ولی اگر 
نیاز باشد با کیفیت باال، نیازمندی های صنایع 

دریایی کشور را تامین می نماییم. 
وی با اشــاره به شدت تحریم ها بخصوص در 
بخش دریا که حداکثر آن است، گفت: دولت 
یا مصرف کننده نمی توانند در ورود کاال به ما 
کمكی کنند و این بعهده ما است که راه های 
تامین کاال را بررسی کنیم، اما درخواستمان از 
کارفرمایان این است که در زمینه پرداخت ها 

و تامین اعتبارات به ما کمک نمایند. 
مدیر عامل شــرکت بامتیرکیش با بیان اینكه 
در حوزه تجارت خارجی، سیستم بانكی باید 
با بخش خصوصی مشــارکت داشــته باشد و 
در زمینه تخصیص اعتبار به آنها کمک کند، 
خاطر نشان کرد: نمی شود همه کارها را بخش 
خصوصی به تنهایی انجام دهد و پس از تحویل 
کاال، سهم بانک، مالیات و گمرک را بدهد و در 

نهایت پرداختهایش به موقع انجام نشود. 
وی افزود: ما مطالباتی داریم که برای سال ۹۳ 
است، حال تورم در این 5 سال و نوسانات نرخ 
ارز را هم در نظر بگیرید، این آسیب کمرشكنی 

برای یک شرکت است.
ارشدی بیان داشت: زنجیره تجارت حلقه های 
مختلفی دارد که در شرایط کنونی خیلی از این 
حلقه ها مفقود شده و نیست. سیستم بانكی 
ما در زمینه واردات و گشایش اعتبار اسنادی 
در حال حاضر حضور ندارد تا به شــرکتی که 
تجارت می کند کمک کند و "ال سی" بدهد 
تا شرکت ها بتوانند با اعتبارات بانكی کار کنند.

وی گفت: هم اکنون اگر ما سفارشــی بگیریم 
حداکثر باید با ۲5% پیش پرداخت کاالیی را 
وارد کنیم و خودمان نیز باید ۷5% دیگر ارزش 
کاال را  تامین کنیم. با ریسک ها باالی سرمایه 

حلقه های مفقود تجارت در صنایع دریایی مدیرعامل شرکت بامتیر کیش
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باهدف بررسی چالش ها و مشكالت شرکت ها 
و بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان خبره 
گفتگو با مدیران و متخصصان دریایی کشــور 
را در دســتور کار خود قرار داده ایم. اینبار با 
رییس هیات مدیره شرکت سكان ایمن جرون 
)SIJCO( که در سال ۱۳۸5 در زمینه فروش 
و خدمات پس از فــروش تجهیزات رادیویی، 
ناوبری و ماهواره ای تاسیس و آغاز به کار کرده 

است، گفتگویی انجام داده ایم. 
منوچهــر بازماندگان با بیان اینكه ســیجكو 
اولیــن مرکــز ســاحلی تعمیــر و نگهداری 
تجهیزات رادیویی و کمک ناوبری شناورهای 
 )SHORE BASED MAINTENANCE(دریایی
اســت که دارای مجــوز از ســازمان بنادر و 
دریانوردی جمهوری اسالمی ایران می باشد، 
اظهار داشــت: همچنین دارای مجوز ورود و 
فروش تجهیزات رادیویی از ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی و گواهینامه تایید 
فعالیت از موسسه رده بندی ایرانیان و آسیا و 
گواهینامه انجام خدمات بازرسی دستگاه های 
رادیویی و کمک ناوبری و تست سالیانه عملكرد 

دستگاه های SVDR &VDR از موسسه رده 
بندی انگلســتان )LR(، ایتالیا )Rina(، کره       
  ،)BV(  فرانسه  ، )DNVGL( آلمان  ،)KR (
ژاپن )NK( و ایرانیان و آســیا می باشد که با 
همكاری جمعی از متخصصین با تجربه در امور 
تجهیزات رادیویی، کمک ناوبری، سخت افزار و 

نرم افزار فعالیت می نماید. 
وی در ادامه گفت: با توجه به شــرایط کنونی 
کشــور و پس از مشــكل وجود تحریم های 
خارجی، موانع و مشــكالت موجود در زمینه 
واردات کاال بــه عنوان بزرگ ترین مشــكل و 
دغدغه برای شرکت های وارد کننده کاال بوده 
و قوانین واردات جدید موانع بسیاری بر سر راه 

این شرکت ها ایجاد نموده است. 
بازماندگان بیان داشــت: شرکت سكان ایمن 
جــرون هم از این قاعده مســتثنی نبوده و با 
توجه به اینكه در حوزه تامین تجهیزات برای 
شــناورها فعالیت داشته و همچنین فوریت و 
ضروری بودن نیاز شناور ها به اقالم درخواستی 
وارداتی، این شرکت پس از پشت سر گذاشتن 
موانع موجود بر سر راه تحریم ها و واردات کاال 
با مشكالتی چون ثبت سفارش، مجوزهای الزم 
و مراحل ترخیص کاال مواجه میگردد که بسیار 
زمان بر بوده و گاهاً طی شدن این روال ماه ها 
به طول می انجامد و منجر به عدم تحویل به 

موقع کاال می گردد.
رییس هیات مدیره شرکت سكان ایمن جرون 
در خصوص راه های بروی رفت از مشــكالت، 

اظهار داشــت: جهت رفع نیاز شناور ها، ارائه 
خدمات به موقع و رضایت مشتریان پیشنهاد 
می گردد در قوانین واردات کاالها تجدید نظر 
شــده و این قوانین حداقل برای شرکت های 
وارد کننــده محصوالت دریایی با ســهولت 
بیشــتری انجام گــردد تا بخشــی از دغدغه 
های موجود برای فعاالن، کارفرمایان و تامین 

کنندگان این حوزه خطیر رفع گردد.
SIJ� )بر اســاس این گزارش، شرکت سیجكو 

CO( توانســته در در طی دوره فعالیت خود، 

نصب و راه اندازی سیســتم های GMDSS و 
رادار و اکدیس و AIS و تجهیزات ناوبری تست 
و نصب سیستم LRIT، صدور گواهینامه تعمیر 
و نگهداری تجهیزات رادیویی و کمک ناوبری، 
 SVDR بازرسی رادیویی و تست دستگاه های
VDR & را بر روی شــناورهای کشــتیرانی 

جمهوری اســالمی ایران، کشــتیرانی دریای 
خزر، کشتیرانی والفجر، شرکت ملی نفتكش 
ایران، شــناورهای سازمان بنادر و دریانوردی، 
شناورهای شــرکت صدف و همچنین برخی 
شــناور های کشــتیرانی های خارجی و ... با 
موقیت به انجام رســاند. همچنین در زمینه 
مطالعه و ارائه طرح AIS Network با سازمان 
بنادر و دریانوردی همكاری داشته است و در 
زمینه ســمیالتور GMDSS بــرای اولین بار 
موفق به نصب راه اندازی سیســتم سمیالتور 

GMDSS در استان هرمزگان گردیده است. 

تاکید بر تسهیل قوانین و فرآیند واردات کاالهای دریایی
 )SIJCO( گفتگو  با رئیس هیأت مدیره شرکت سکان ایمن جرون

گذاری و حمــل و نقل وارد کنیم و در نهایت 
پس از تحویل به مشتری برای گرفتن بموقع 
۷5% ارزش کاالی تحویلی با مشــكل مواجه 
می شویم، هیچ بانكی وجود ندارد که پرداخت 
پول شما را تضمین کند و مشتری را موظف به 

تصفیه حساب نماید. 
مدیر عامل شــرکت بامتیرکیش با تاکید به 
اینكه حلقه های زنجیره تجارت پاره پاره شده 
است، گفت: شــاید بهتر باشد در این شرایط 
با این ریســک باال کار نكنیــم زیرا هیچ چیز 
سرجای خودش نیست. بانک که عقب نشینی 
کرده و ریســک نمی کند، طرف خارجی هم 
منافع اش در خطر است و خریدار هم ریسک 

نمی کند، این وسط می ماند تامین کننده که 
مجبور می شود ریسک کند اما در نهایت هم 
پرداخت هایش بموقع انجام نمی شود. بخاطر 
همین است که تامین کنندگان به سمت حوزه 
هایی می روند که ریسک پایین تری دارد چون 

چاره ای نداشته و در خطر مستقیم هستند. 
ارشــدی ادامه داد: اگر تامیــن کننده طبق 
چهارچوب تعهدات قراردادی عمل نكند و در 
انجام تعهدات تاخیر داشته باشد، جریمه باید 
بپردازد و برای مثــال در یكی از قراردادها ما 
بخاطر تاخیری به علت تحریم ها حادث شد 
مشمول پرداخت جریمه شدیم لیكن تاخیرات 
بیش از ۲ سال کارفرما لحاظ نشده و هنوز هم 

تسویه حساب انجام نشده! 
مدیر عامل شــرکت بامتیر کیــش در پایان 
تاکید نمود: در شرایط کنونی اقتصادی کشور 
الزم اســت برای حمایت تامیــن کنندگان، 
کارفرمایان به تعهداتشــان احترام گذاشــته 
و به آنها عمــل نمایند. انتظار داریم به بخش 
خصوصی و شرکت های تامین کننده کمک 
شود و کارفرمایان نگاهی به موضوع پرداخت ها 
داشته باشند تا با حمایت آنها بتوانیم این مسیر 

را ادامه دهیم و بالندگی خود را حفظ نمائیم.
bamtirkish.com :سایت شرکت بامتیر کیش
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استفاده از نخبه ها برای شکوفایی بیشتر صنعت دریایی

محمد توکلی فارغ التحصیل دکتری مهندسی 
دریا از دانشگاه صنعتی شریف می باشد و در 
حال حاضر مدیرعامل مجموعه ای دانش بنیان 
است که در زمینه طراحی و ساخت در حوزه 
صنعت دریایی فعالیت می نماید. گفت و گویی 
با وی درباره تجربیات تحصیلی ایشــان انجام 

داده ایم که می خوانید. 
در مورد پروژه و موضوعــی که در آن 
زمینه کار کردین و یا کار آزمایشگاهی که 

انجام داده اید توضیح دهید؟
پروژه دکتری در رابطه با مدلســازی ریاضی 
و بهینه ســازی هندســه و یا پیكربندی یک 
نمونه شناور ســطحی بود که هم فاز حرکت 
روی آب و هم فاز حرکت در هوا داشــت که با 
مدلسازی ریاضی آن را بهینه سازی گردید. با 
بهینه سازی چند هدفه )Multi-objective( و 
متغیرهایی که مدنظر قرار گرفت محدوده های 
بهینه تعیین شد. این رساله بخش آزمایشگاهی 
هم داشــته که از آزمایشــگاه دانشگاه شریف 
استفاده گردید و تست های آب آزاد را دریاچه 

آزادی انجام دادیم. 
آینده این رشــته و صنعــت رو چطور 

میبینید؟
مهندســی دریا رشته ای اســت که هدف و 
موضوعات آن مشــخص اســت. بطور مثال 
رشته های مكانیک، برق و عمران وجه و جلوه 
خاص خودشــون رو دارند اما به همان مقدار 

وســیعی  حوزه  هم 
دانشــجوها  و  دارند 
مسیر  انتخاب  برای 
خودشــان با لیستی 
از موضوعات مختلف 
روبــرو هســتند که 
بعضا ســردرگم می 
موضوعات  اما  شوند. 
در رشــته مهندسی 

دریا مشخص است و دانشجویانی که وارد این 
رشته می شوند راحتتر می توانند مسیر خود 
را انتخاب کنند. صنعت دریایی کشورمان هم 
نسبت به گذشــته و مخصوصا قبل از انقالب 
پیشــرفت های قابل توجهی داشته است ولی 
هنوز جای کار بسیاری در این حوزه وجود دارد 
و نیاز به حمایت های ویژه و ســرمایه گذاری 
های جــدی دارد. باید از فــارغ التحصیالن 
استفاده کنیم تا کمتر با مهاجرت و خروجشان 
از کشور مواجه شویم. از نخبه ها استفاده کنیم 
و نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین 
کنیم در این صورت می توانیم صنعت دریایی 

را روز به روز شكوفاتر از قبل ببینیم.
برای کسایی که میخواهند وارد این رشته 
رشته  دراین  که  دانشجویانی  یا  بشوند، 

تحصیل می کنند چه توصیه ای دارید؟
کســانی که میخواهند وارد رشته مهندسی 
دریا یا هر رشته دیگری شوند باید اول مسیر 

شغلی خود را ترسیم کنند و بعد انتخاب رشته 
نمایند. برای همین باید هدفمند در رشــته 
حرکت نمود، اینكه مقطعی را تمام نمایید و 
در انتها به فكر آن باشید که چه مسیر را برای 
آینده شغلی متصور شوید هم زمان را از دست 
می دهید و هم ممكن است سعی و خطاهای 
زیادی داشــته باشید. از ابتدای ورود در رشته 
باید آینده شــغلی و بحث تولید ثروت از علم 
را در نظــر گرفت و به علم از دید تولید ثروت 

نگاه کرد.
در پایان ضمن تشكر از دست اندرکاران و افراد 
فعال در انجمن مهندسی دریایی ایران که این 
ایــده و طرز فكر را دارند که بتوانند رشــته و 
سرانجام فارغ التحصیالن رشته مهندسی دریا 
را برای دانشــجویان و مخاطبشون معرفی و 
بیان کنند، امیــدوارم این صحبتها مفید قرار 

گیرد.  

فارغ التحصیل دکتری مهندسی دریا از دانشگاه صنعتی شریف گفت: باید از خروج نخبه ها جلوگیری کنیم و با استفاده از آنها نیازهای 
مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم در این صورت می توانیم صنعت دریایی را روز به روز شکوفاتر از قبل ببینیم.

تصویب آیین  نامه مؤسسه  های به رسمیت شاخته شده آر-او
در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ هیئت 
دولت به ریاســت حجت االسالم و المسلمین 
دکتر روحانی رئیس جمهوری به پیشــنهاد 
وزارت راه و شهرســازی، الیحــه آییــن  نامه 
مؤسسه  های به رسمیت شاخته شده )آر-او( 
در خصــوص ارائه خدمات صــدور گواهینامه 
های قانونی فنی و ایمنــی دریایی الحاقی به 
کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در 
دریا )سوالس( را به تصویب رساند. این آیین  

نامه به عنوان سندی یكپارچه و معیاری بین 
 المللی و دارای معیار حداقلی در برابر موسسه 
هایی است که برای به رسمیت شناخته شدن و 
واگذاری اختیارات مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر 
هیئت دولت، این سند به عنوان راهنمایی برای 
کشور صاحب پرچم در نظارت موسسات ارائه 
کننده خدمــات صدور گواهینامه های قانونی 
فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین 

المللی ایمنی جان اشخاص در دریا )سوالس( 
به کار می  رود.هیئت وزیران همچنین ضمن 
اصالح اساسنامه شرکت شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
با افزایش ســرمایه این شرکت به میزان ۲5۳ 
میلیــارد و 5۸۸ میلیــون و ۲۲۰ هزار ریال 
موافقت کرد و بدین ترتیب سرمایه این شرکت 
به ۷۳۴ میلیــارد و ۹۹۱ میلیون و ۲۲۰ هزار 

ریال رسید.
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با هاشــم نــوروزی فارغ 
التحصیل دکتری رشــته 
مهندســی دریــا گفت و 
گویــی دربــاره تجربیات 
ایشــان انجام داده ایم که 

می خوانید. 
مختصر  رو  خودتــان 
معرفی کنید. اسمتان، دانشگاهی که درس 
خواندید، ســال فارغ التحصیلی، در مورد 
پــروژه و موضوعی کــه در آن زمینه کار 

کردید و... توضیح بفرمایید. 
هاشــم نوروزی هســتم. مدارک کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتری خود را در رشته 
مهندسی دریا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی 
- تكنیک تهران( و به ترتیب در سال های ۱۳۹۱ 
و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ اخذ کرده ام. در هر سه مقطع 
تحصیلی نفر اول دانشــكده بوده ام و حوزه های 
تحقیقاتی بنده مشــتمل بر دینامیک سیاالت 
محاســباتی، ناپایداری هیدرودینامیكی، مسائل 
نیمه تحلیلی، هیدرودینامیک کاربردی )تجربی(، 
هیدرودینامیک متحرک های دریایی، شــبكه 
عصبــی و هوش مصنوعی در حوزه مهندســی 
دریا، شــبیه سازی اسپری و اتمیزاسیون، شبیه 
سازی دینامیک ملكولی و علوم و فناوری نانو در 
حوزه مهندســی دریا است. تاکنون بیش از 5۰ 
مقاله در مجالت معتبر خارجــی و داخلی و ۴ 
کتاب تخصصی در حوزه صنایع دریایی به چاپ 
رســانده ام و داور چندین مجله بین المللی در 
حوزه مهندسی دریا می باشم. همچنین، برگزیده 
دفتر استعداد های درخشان دانشگاه امیرکبیر، 
برگزیده چندین دوره جایزه های تحصیلی بنیاد 
ملــی نخبگان، برگزیده پایان نامه کارشناســی 
ارشــد برتر دانشگاه امیرکبیر، برگزیده به عنوان 
دانشجوی برتر مقطع دکتری مهندسی دریا در 
نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی و 

... بوده ام. 
آینده این رشته و صنعت رو چطور میبینید؟

همواره، رشته مهندســی دریا به عنوان یكی از 

علوم بین رشته ای مطرح بوده و این امر از یک 
سو نشــانگر پیچیدگی حل مسائل نوین در این 
حوزه می باشد و از ســویی دیگر، بیانگر وجود 
حوزه های تخصصی فراوان و قابل طرح در آینده 
در این حوزه تخصصی اســت. از اینرو آینده این 
رشته، آینده روشنی است و متناسب با پیشرفت 
روزافزون حوزه های نوین علوم و فناوری در دنیا، 
نظیر حوزه های فنــاوری نانو، هوش مصنوعی، 
انرژی های نوین و غیره، این رشته و متناظر با آن 
صنعت دریایی نیز شاهد تحوالت چشمگیری در 
آینده خواهد بود که نیاز است تمامی محققان و 
فعاالن این حوزه با رویكردی فعاالنه از این جهش 

تغییرات غافل نباشند. 
برای کسایی که می خواهند وارد این رشته 
رشته  دراین  که  دانشــجویانی  یا  شوند، 

تحصیل می کنند چه توصیه ای دارید؟
در ابتدا به عزیزانی که عالقمند به تحصیل در این 
رشته هستند باید توصیه کنم که برای موفقیت 
در این رشته بایستی با عزمی راسخ و انگیزه ای 
مضاعف، خود را هم به علوم نظری و تئوریک )با 
توجه ویژه به دروس پایه دانشــگاهی( و هم به 
مهارت عملی )نظیر انواع نرم -افزارهای طراحی 
عمومــی و تخصصی، انــواع کارگاه های دانش 
افزایی در این رشته( مجهز کنند. همچنین، می 
توانند با ایجاد ارتباط با دانشجویان سال باالیی از 
تجارب آن ها در حین تحصیل بهره مند شوند. 
از ســویی دیگر، از فرصت چهارساله کارشناسی 
حداکثر اســتفاده را کنند و با حضور در انجمن 
ها و کارگروه های مختلف دانشگاهی، تیم های 
تحقیقاتی دانشجویی، شــرکت در مسابقات و 
غیره، میزان توانمندی های خود را ارتقاء دهند. 
عزیزانی که تازه وارد این رشته می شوند نیز نباید 
از یادگیری زبان انگلیســی و مهارت های رایانه 
ای )نظیر توانمندی در یک زبان برنامه نویسی( 
غافل شوند. در پایان نیز به تمامی دانشجویان این 
رشته توصیه می کنم که امیدوارانه به تالش های 
خود در حوزه های تخصصی مورد عالقه شــان 

ادامه دهند که آینده آبی است. 

فارغ التحصیل دکتری مهندسی دریا گفت: صنعت دریایی شاهد تحوالت چشمگیری در آینده خواهد بود 
که نیاز است تمامی محققان و فعاالن این حوزه با رویکردی فعاالنه از این جهش تغییرات غافل نباشند.

موافقت دولت با تشکیل شورایتحوالت چشمگیر در آینده صنعت دریایی / آینده آبی است
 توسعه سواحل مکران

در جلســه هیئت وزیران، تشکیل شورای توسعه 
ســواحل مکران با هدف راهبری توسعه سواحل 
مکران و به منظور بهره برداری کامل از استعداد های 
سواحل جنوب شرقی کشــور، بهره مندی جامعه 
محلی و استفاده از ســرمایه ها و فرصت های بین 

المللی به تصویب رسید.

هیئت وزیران در جلســه ســی و یكم تیرماه به ریاست 
حجت االسالم والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری 
تشكیل شورای توسعه ســواحل مكران با هدف راهبری 
توسعه ســواحل مكران و به منظور بهره برداری کامل از 
اســتعدادهای سواحل جنوب شــرقی کشور، بهره مندی 
جامعه محلــی و اســتفاده از ســرمایه ها و فرصت های 

بین المللی به تصویب رساند.
گفتنی اســت، ســواحل مكران، علی رغم ساحلی بودن 
و سرشــار بودن از اســتعدادها و پتانسیل های مختلف 
اقتصادی متاسفانه کم برخوردار محسوب می شوند. این 
ســواحل در کتب تاریخی از شهرســتان میناب آغاز و تا 
جنوب غربی کشور پاکستان ادامه داشته است. لیكن در 
حال حاضر بحث توســعه بیشتر روی دو شهر جاسک از 
استان هرمزگان و چابهار از استان سیستان و بلوچستان 

متمرکز است.
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رونق تولید در صنایع دریایی یک رسالت / واردات ظلمی به جوانان کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت اواســط تیرماه 
در نشســت خود با اعضای دبیرخانه و شورای 
عالی صنایع دریایی ضمن توجه به طرح تحول 
صنایع دریایی و توجه به ساخت داخل گفت: 
پیرو فرمایشــات مقام معظم رهبری نهضت 
ساخت داخل را همه رشته ها تعیین کرده ایم 
و یكی از این رشته دریاست و چون گستردگی 
در این حوزه زیاد است، مشكالت آن هم بیشتر 

است.
رضا رحمانی ادامه داد: در گذشته کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران همیشــه عالقه به 
واردات داشــت، ولی امروز باید به سیاســت 

ساخت داخل رو بیاورد.
رحمانی با اشاره به اینكه تولید محصوالتی که 
در داخل تولید می شــوند یا توانایی تولید در 
داخل را دارند قابل پذیرش برای واردات نیست 
گفت: ساز و کار تولید داخل باید مشخص شود.

او با اشاره به عبور سالیانه ۳۴ هزار نفت کش 
از خلیج فارس گفت: تولید و خدمات این نفت 
کش ها برای طرف های خارجی است که اگر 
بــه آن توجه شــود، ارز اوری قابل توجهی را 

همراه خود خواهد داشت.
رحمانی با اشاره به رتبه ایران در صنایع دریایی 
بیان کرد: پتانسیل و سواحلی که ایران در دنیا 
دارد، منحصربه فرد اســت و با عث شده است 
که در کشــتیرانی رتبه ۱۸ و در نفتكش رتبه 
۱۳ را در دنیا کسب کنیم؛ ما باید توان خودمان 
را باال ببریم و هرچه موانع در این میان وجود 

دارد باید شفاف مطرح شود.
وزیر صمت با اشاره به تسهیل تولید گفت: اگر 
برای تولید مشكالتی وجود داشته باشد و نیاز 
به مصوبه هیات وزیران داشته باشد در کمترین 
زمان ممكن آن مصوبه را از هیات وزیران اخذ 
می کنیم و روی آن بســیار حساس هستیم و 

معتقدیم اگر توان تولید داخل داشته باشیم، 
ظلم به جوانان کشــورمان است که به واردات 

توجه کنیم.
رحمانــی در ادامه گفت: ما بــه عنوان وزارت 
صمت برتولید داخل حساس هستیم و به این 
منظور دفتری را برای پی گیری ساخت داخل 
در رشــته های مختلف راه اندازی کرده ایم و 
امید داریم تا آخر ســال ساخت داخل را رونق 

بدهیم.
او از خانواده دریا درخواست برگزاری نمایشگاه 

قطعاتی که از خارج از کشور می آید، را کرد.
وزیر صمت با اشاره به سیاست های ارزی گفت: 
اتخاذ سیاست های جدید ارزی به نفع ساخت 
داخل است و نوسان ارز بسیاری از تولیدات را 

توجیه پذیر کرده اما واردات را نكرده است. 
او همچنین با اشاره به تامین مالی گفت: وضع 
مالی باید شــفاف گزارش داده شــود و آنچه 
شدنی است مطرح بشود و نباید دوباره از صفر 

شروع کنیم.
اگــر چه در بــاره صنعت ریلی هــم فایناس 
مطرح شــد و ما گفته ایم که تولید 5۰ درصد 
از محصوالت خیلی بهتــر از واردکردن آماده 

محصوالت است.
فرشاد مقیمی معاون صنایع هم در این نشست 
خواســتار تجدید نظر تامین ارز از سوی بانک 
مرکزی برای صنایع دریایی و همچنین ثبت 

سفارش توسط کمیته شد.

وزیر صمت با بیان اینکه اگر توان تولید داخل داشته باشیم، ظلم به جوانان کشورمان است که به واردات توجه کنیم از خانواده 
صنایع دریایی خواست که رونق تولید را در این بخش به عنوان یک رسالت ببینند

ضرورت مدیریت صحیح و با دقت در حوزه حمل و نقل دریایی / استفاده از توانمندی  ها

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان 
اینكه حجم باالی تبادالت تجاری بین المللی 
ایــران از طریق حمل و نقــل دریایی صورت 
می  گیرد، اظهار داشــت: بخش قابل توجهی 
از عملیات انتقــال کاال از طریق حمل و نقل 
دریایی است بنابراین مدیریت صحیح و با دقت 
در ایــن حوزه ضرورت دارد و به دلیل افزایش 
باالی حجم حمل و نقل دریایی باید با هر گونه 

ریسكی را با مدیریت صحیح پذیرا باشیم.

مســعود پل  مه با بیان اینكــه هیچ تحریمی 
در خصوص اعطای ســوخت به کشتی  ها  به 
ویژه کشــتی  هایی که تحت مالكیت ایران و 
یا تحت پرچم ایران هســتند، وجود ندارد و با 
اشاره به اینكه تحریم  ها تنها مربوط به مسائل 
مالی به ویژه هزینه  های دالری اســت، اظهار 
نمود: ایــن محدودیت برای طرف  های ایرانی 
همواره وجود داشــته است، ولی اگر بتوانیم از 
قدرت چانه زنــی و توانمندی  های این حوزه 

استفاده کنیم مشكل مربوط به مباحث مالی 
هم برطرف می  شود.

او بیــان کرد: مدیران این بخش باید مبادالت 
مالی برای خرید سوخت را مدیریت کنند و اگر 
طرف مقابل مانع اعطای سوخت به ایران شد 
ایــران هم باید در اقدامی مقابله به مثل با آن 

 ها برخورد کند.
پل  مه با اشاره به اینكه باید مسئوالن از تعقل و 
صالحیت تجاری در این حوزه برخوردار باشند، 
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گفت: زمانیكه ایران حجم بســیار سنگین از 
مبادالت تجاری را با یک کشور انجام می  دهد 
و به نوعی شریک تجاری اســتراتژیک ایران 
محسوب می  شــود بنابراین باید با استفاده از 
توانمندی  هــای خود و مدیریت بحران بتواند 

این مشكالت را برطرف کند.
دبیر انجمن کشتیرانی ایران ادامه داد: اگر قرار 
باشــد ایران از کشور برزیل به صورت مستمر 
تمامی نهاده های دامی و کاال های استراتژیک 
خود را تهیه کند به طور قطع باید این کشور 
همكاری  های الزم را جهت تأمین ســوخت 
کشــتی  ها انجام دهد، ولی اگر کشــتی  های 
ایرانی ســوخت ندهد باید در ارتباط با آن  ها 

تجدید نظر صورت گیرد.
او با اشــاره به اینكه باید در رابطه با مبادالت 
تجاری با کشــور برزیل ایران باید تجدید نظر 
کند، گفت: جای تأسف دارد که دولتمردان در 
این حوزه نتوانستند تا به امروز اقدامات الزم را 
انجام دهند این در حالی اســت که در شمال 
کشور ایران بهترین مراکز تأمین کاالی اساسی 
و نهــاده های دامی وجــود دارد و  ایران این 

کشو ر ها را رها کرده است.
پل  مه با اشــاره به اینكه ایران می  تواند کاال و 
نهاده  های دامی خود را از همسایه  های شمالی 
تأمین کند، گفت: متأســفانه ایران دورترین 

مسیر ممكن که آمریكای جنوبی است را برای 
خرید انتخاب کرده است در حالیكه به راحتی 
می تواند با کشــور های شمالی CIS از طریق 
ریلی، کامیون و همچنین مكمل  های دریایی 

این تبادالت را انجام دهد.
دبیر انجمن کشــتیرانی ایران اظهار کرد: قدر 
 CIS مســلم استفاده از کشــور های شمالی و
عالوه بر اینكه هزینه  هــا را کاهش می  دهد 
مسیر ها را کوتاه می کند بنابر این با توجه به 
شرایط حاکم در منطقه باید بتوانیم تمهیدات 

الزم را در این بخش انجام دهیم.
او با بیــان اینكه راه حل  هایــی برای تأمین 
سوخت کشتی ها وجود دارد، گفت: متأسفانه 
این راه حل  ها منجر به افزایش هزینه  ها می 
 شــود، ولی این راه حل  ها به گونه  ای اســت 
که ایران خود می  تواند تأمین کننده سوخت 
توسط شــناور های ایرانی در آن منطقه باشد، 

ولی تأمین این شناور ها هزینه  بر است.
پل  مه با اشــاره به اینكه توقف شناور ها منجر 
وارد شدن خســارت  هایی به کشور می  شود، 
اظهار کرد: یكی از خسارت  ها به گونه  ای است 
که به موقع نرسیدن کاال ها و همچنین توقف 
کشتی  ها زمینه ساز اخذ هزینه  های گزاف از 

جانب شرکت  ها می  شود.
دبیر انجمن کشتیرانی ایران با اشاره به اینكه 

هر کشــتی در خصوص توقفــش باید هزینه 
 ای بــه نام دموراژ را پرداخــت کند، گفت: به 
طور مثال اگر شــناوری 5۰ هزار تن ظرفیت 
بارگیری داشته باشد روزانه باید ۲۰ هزار دالر 

هزینه توقف این کشتی را بدهد.
پل  مه با اشــاره به وجود نظارت  های دقیق بر 
حوزه دریا و کشتیرانی گفت: استاندارد های باال 
در حوزه دریا و کشتیرانی بسیار پیچیده است 
و هیچ وقت اجازه داده نمی  شود که شناور یا 

کشتی فرسوده وارد دریا شود.
او اظهار کرد: تصــادم )صدمه( یكی از عوامل 
اصلی غرق شدن کشــتی و شناور ها به شمار 
می  رود، ولی علت اصلی غرق شدن کشتی و 
شناور های باری که در چند روز اخیر رخ داده 

است نیاز به بررسی  های دقیق تر داد.
دبیر انجمن کشــتیرانی ایران در پایان گفتگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: متاســفانه 
برخی از کشور ها از جمله آمریكا قصد دارد با 
نا ایمن نشــان دادن خلیج فارس و یا دریای 
خزر از دریای ســایر کشور ها استفاده کند، اما 
ایران به دلیل ظرفیت  هایی که در حوزه دریا 
و ســاحل دارد هیچ وقت اجازه نمی  دهد که 
نقشه آمریكایی  ها در این حوزه به نتیجه برسد.

بومی سازی موفق خدمات مورد نیاز صنایع دریایی / خودکفایی در صنعت رده بندی

رئیس ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مســلح اوایل مردادماه به 
منظور ارزیابی از توان فنی و علمی و همچنین 
آشنایی نزدیک تر و بیشتر با فعالیت  های دانش 
بنیان صنعت رده بندی کشور از موسسه رده 

بندی ایرانیان بازدید کرد.
در جریان این بازدید گزارشــی از روند و نحوه 

استانداردهای فنی،  تولید 
تایید طراحی  ارزیابــی و 
های  بازرسی  شــناورها، 
رده بندی و قانونی کشتی 
و  آموزشــی  خدمات   ها، 
انتقال تكنولوژی و ســایر 
فعالیت ها و دستاوردهای 
کارشناســان و نخبــگان 
دریایی کشــور در حوزه بازرسی و رده بندی 
ارائه شد و زمینه های همكاری و بهره گیری از 
خدمات توان فنی داخلی در طرح ها و برنامه 
هــای کالن تحت مدیریت ســازمان صنایع 
دریایــی و در صدر آن طــرح تحول صنعت 

دریایی مورد بررسی و توافق قرار گرفت.
همچنین به منظــور هم افزایی و اســتفاده 

مشترک از دســتاوردهای علمی و فنی توافق 
گردید کمیته های فنی و تخصصی و هســته 
های علمی متناســب با نیاز صنعت کشــور 
تشكیل و برگزاری دوره ها، سمینارها و کارگاه 
های آموزشی تخصصی مشترک در دستور کار 

قرار گیرد. 
امیر دریــادار امیر رســتگاری در جریان این 
بازدید با ابراز خرسندی از بومی سازی موفق 
خدمــات مورد نیاز صنایع دریایی کشــور در 
داخل و جلوگیــری از خروج ارز و خودکفایی 
در صنعت رده بندی بر تعامل مشترک و ارتقاء 
استانداردهای فنی و مهندسی ساخت شناورها 
و تجهیزات دریایی با استفاده از ظرفیت  های 

موسسه رده بندی ایرانیان تاکید کرد.
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به آب اندازی شناور چند منظوره / اشتغالزایی و صرفه جویی ارزی چشمگیر

مدیر طرح و ســاخت شــناور امیــدان ۸ در 
مراسم به آب اندازی این شناور، اظهار داشت: 
متخصصان و مهندســان ایرانی تمام مراحل 
طراحی و ساخت شــناور امیدان ۸ را با ۲۰۰ 
نفرساعت فعالیت در مدت زمان دو سال اجرا 

کرده اند
سعید قســمی افزود: ســاخت این شناور در 
داخل ۱ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای 

کشور داشته است.
وی گفــت: مهمترین وظیفه شــناور امیدان 
۸ خدمات رســانی در زمینه های مختلف به 

سكو های نفتی و حفاری است.
مدیر طرح و ساخت این شــناور افزود: جابه 
جایــی افراد، آب، ســوخت و عملیات اطفای 

حریق از خدمات این شناور است.
سعید قسمی گفت: این شناور ۴۰ متر طول، 
۱۰ متــر عرض و ۳ و نیم متــر آب خور دارد 
و جــا به جایــی ۱6 نفر پرســنل و خدمه با 
استاندارد های روز دنیا، ۱۲ گره دریایی سرعت، 
دو هزارو ۸6۰ اسب بخار توان خروجی موتور و 
انجام عملیات در شرایط مختلف جوی از دیگر 

ویژگی  های این شناور است. 
وی گفت: جنس شــناور فوالد دریایی از نوع 
گرید A اســت و از لحاظ کیفــی هیچ گونه 

تفاوتی با شناور های خارجی و روز دنیا ندارد. 
همچنین از محل ساخت این شناور ۳۰۰ شغل 

در حوزه  های مختلف ایجاد شد. 
***صنعت کشتی سازی و کاهش چشمگیر 

بیكاری جوانان
مدیرعامل شرکت بحرگسترش هرمز از توابع 
ایزوایكو که ســازنده این شناور هستند نیز در 
جمع خبرنگاران با بیان اینكه شناور امیدان ۹ 
و ۱۰ نیز با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیكی تا سه 
ماه آینده به آب انداخته می شود، گفت: مالک 

هر سه شناور امیدان ایرانی است. 
عباس رئیسی گفت: مجتمع صنایع فراساحل 
و شــرکت  های تابع توانایی ساخت، تعمیر و 

تجهیز انوع شناور ها در کالس  های مختلف را 
دارد که می  تواند انواع شــناور های مورد نیاز 
بخش  های دولتی مانند کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت 

ملی نفتكش را بسازد و تحویل دهد. 
وی گفــت: اگــر از صنعت کشــتی ســازی 
حمایت بیشتری شود بیكاری جوانان کاهش 

چشمگیری پیدا می  کند. 
گفتنی است، مجتمع کشتی سازی و صنایع 
فراســاحل ایران با هزارو ۳۸۰ هكتار مساحت 
در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده 

است.

شــناور چنــد منظــوره خدمات رســان امیــدان ۸ که بــه همــت متخصصــان داخلی در مجتمع کشــتی ســازی 
و صنایــع فــرا ســاحل ایــران در بندرعبــاس ســاخته شــده اســت، ســی ام تیرمــاه بــه آب انداخته شــد.

تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین سیاست  های کلی توسعه دریا محور

جلسه کمیســیون زیربنایی و تولیدی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه امیر 
دریادار دکتر حبیب اهلل ســیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و با حضور روســای دستگاه  ها و 
نظامی  فرماند هان  مرتبط،  سازمان  های 
و انتظامی برگزار شد. در جلسه روز شنبه 
۱۹ مردادماه کمیســیون زیربنایی و تولیدی 
مجمع، امیر دریادار ســیاری معاون هماهنگ 
کننده ارتش جمهوری اســالمی ایران ضمن 
بیان ظرفیت  های دریایی کشــور، روندهای 

جهانــی، اقدامات انجام پذیرفته 
و علل عقب  ماندگی پیشــرفت 
کشور را در حوزه دریا تشریح و 

مورد بحث قرار داد. 
در ادامــه این جلســه، اعضای 
مجمع با ارائــه نقطه نظراتی به 
تسریع در فرآیند تدوین سیاست 
 های کلــی توســعه دریا محور 

تأکید نمودند. 
بر اساس اعالم اداره کل روابط عمومی مجمع، 
مقرر شــد ادامه جلسه با تشــكیل و فعالیت 
کارگروه  هــای تخصصی با مشــارکت همه 

ذینفعان تداوم یابد. 
گفتنی است، تدوین سیاست  های کلی توسعه 
دریا محور، از ماموریت های ابالغی دوره هشتم 

مجمع تشخیص مصلحت نظام می  باشد. 
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نصب ابرسازه 2400 تنی در پارس جنوبی

ادای احترام رئیس جمهور روسیه در زیر دریا به خدمه یک زیر دریایی

همزمــان با بهره برداری از دو ســكوی اصلی 
و اقماری بخش نخســت طرح توسعه فاز۱۴ 
پارس جنوبی بــا ظرفیت تولیــد روزانه ۲۸ 
میلیون متر مكعب گاز غنــی در ۲۲ تیر ماه 
۹۸، سكوی 14B توسط متخصصان ایرانی و 
با موفقیت در آب  های خلیج فارس نصب شد.

مجری طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی در 
جریان عملیات نصب سومین سكوی این طرح 
گفت: سازه عرشــه این سكو توسط مجتمع 
کشتی ســازی و صنایع فراســاحل ایران در 
یارد ایزوایكو بندرعباس برای برداشــت روزانه 
۱۴.۲میلیون متر مكعــب گاز غنی از میدان 
مشترک پارس جنوبی ساخته شده و به پایان 

مرحله نصب رسید.
محمدمهدی توســلی پور اظهار کرد: عرشه 

شناور  توسط   ،14B
بلوک  به  تندگویان 
طرح  ایــن  مخزنی 
 ۱۰5 در  واقــع 
ســاحل  کیلومتری 
عسلویه منتقل شده 
HL- و شناور نصاب

سازه  ابر  این   5000
در  را  تنــی   ۲۴5۰
موقعیت خود نصب 

کرد.
وی درباره مشخصات و میزان پیشرفت ساخت 
ســكوی 14B گفت: در این سكو ۸۰ کیلومتر 
کابل کشــی و ۳۷ هزار اینچ قطر لوله کشی 
انجام شده و پیشرفت ساخت آن به ۹۷ درصد 

رسیده است.
مجری طرح توســعه فاز۱۴پارس جنوبی به 
پایان عملیات حفاری چاه های این سكو اشاره 
کــرد و گفت: پس از پایان عملیات هوک آپ، 
راه اندازی و تكمیل خط لوله دریا، بهره برداری 
از این سكو از ابتدای آذر ماه سال جاری آغاز 

خواهد شد.
توســلی پور با بیان اینكه با بهــره برداری از 
ســكوی 14B ، عالوه بر تولید گاز شــیرین، 
روزانه ۲۰ هزار بشــكه میعانات گازی و ۱۰۰ 
تن گوگرد و ســاالنه ۲5۰ هزار تن گاز مایع 

و ۲5۰ هزار تن اتان فرآوری می شــود، گفت: 
با احتساب ســكوی 14B، ظرفیت تولید گاز 
در بخش فراســاحل فاز ۱۴ پارس جنوبی به 
۴۲ میلیون مترمكعب گاز )معادل یک و نیم 

میلیارد فوت مكعب( در روز خواهد رسید.
بر اساس اعالم مجری این طرح، عرشه اقماری 
14D، آخرین سكوی فاز۱۴پارس جنوبی که 

هم اکنون با پیشرفت ۹۲درصد در یارد شرکت 
صدرا در بوشهر مراحل پایانی ساخت را سپری 
می کند، تا پایان مهرماه امسال در این موقعیت 

نصب خواهد شد.
وی افزود:عملیات حفاری چاه های موقعیت این 
سكو توســط دکل حفاری درحال انجام است 
و مطابــق برنامه تا اوایل مهرماه حفاری آن به 

پایان خواهد رسید.
بخش فراســاحل فاز ۱۴ شــامل ۴سكو )دو 
سكوی اصلی و دو سكوی اقماری( هرکدام با 
ظرفیت برداشت 5۰۰ میلیون فوت مكعب گاز 
 ،14B از مخزن پارس جنوبی اســت و سكوی
دومین ســكوی اصلی و سومین سكو از چهار 

عرشه تولیدی این طرح است.
الزم به ذکر اســت، تمامــی مراحل طراحی، 
ســاخت، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه 
اندازی این ابرسازه دریایی توسط شرکت ها و 

متخصصان داخلی انجام شده است.

رئیس جمهوری روسیه که عشق و عالقه اش 

برای بررسی اعماق و ارتفاعات طبیعت شناخته 

شده است، برای مأموریتی در اعماق دریا سوار 

زیردریایی C�Explorer 3.11 شــد. این 
بار مقصد ماجراجویی رئیس جمهور، غم 
انگیز بود: الشه زیردریایی ارتش شوروی 
)ShCh�308 Syomga( کــه در هنگام 
بازگشــت به پایگاه خود نزدیک ســنت 
پترزبورگ در زمــان جنگ جهانی دوم 
به یک گور دسته جمعی برای خدمه کشتی 
تبدیل شــد. والدیمیر پوتین روز شنبه پنجم 
مــرداد از طریق زیردریاپیمایــی که به "بثی 

سكیف" معروف اســت، از زیر دریایی مغروق 
در عمــق 5۰ متری بازدید کــرد و به خدمه 
این زیردریایی کشور شــوروی که به صورت 
رازآلودی در زمان جنگ جهانی دوم در جریان 
جنگ با نازی ها در دریای بالتیک ناپدید شده 
بود، ادای احترام کرد. این نخستین سفر پوتین 
به زیر دریا نبود و او در سال ۲۰۱۳ او به پایین 
خلیج فنالند رفت؛ تا خرابی ناوچه اولگ که در 

سال ۱۸6۹ غرق شده بود را ببیند. 

ســومین عرشــه دریایــی فــاز 14 پــارس جنوبــی نصــب شــد کــه تمامــی مراحــل طراحــی، ســاخت، تامیــن 
تجهیــزات، حمــل، نصــب و راه انــدازی ایــن ابرســازه دریایــی توســط متخصصــان داخلــی انجــام شــده اســت.

Marine Engineering

شماره 133/ مردادماه 1398 صفحه 17



بازدید رهبر کره شمالی از زیردریایی عظیم الجثه درحال ساخت این کشور
رسانه  های دولتی کره شمالی گزارش کردند، رهبری این کشور از یک زیردریایی جدید که تحت نظارت ویژه وی ساخته می 

شود را بازدید کرد و به مقام  ها دستور داد تا به تقویت بیشتر ظرفیت  های ارتش کره شمالی بپردازند.

بازدید رهبر کره شــمالی از زیر دریایی جدید 
این کشور گمانه زنی  ها در مورد آینده موضوع 
خلع سالح هسته  ای و روند مذاکرات پیونگ 
یانگ- واشنگتن را تشدید کرده است. رویترز 
گزارش داده اســت که خبرگزاری دولتی کره 
شمالی KCNA روز سه شنبه یكم مرداد ماه 
خبری مبنی بر بازدید کیم از یک زیردریایی 
بــزرگ جدید را منتشــر کرد که بــه اعتقاد 
تحلیلگران و کارشناســان به شكل بالقوه  ای 
نشــان دهنده ادامه اقدامات این کشــور در 
راســتای توســعه برنامه زیردریایی با قابلیت 

موشک بالستیک است.
KCNA می  گوید: کیم جونگ اون داده  های 

عملیاتی، تاکتیكی و سیستم  های تسلیحاتی 
زیر دریایی جدیــد که تحت نظارت ویژه وی 

ساخته شده را بررسی کرد.
خبرگزاری رسمی کره شــمالی گزارش داد، 
کیــم جونگ اون رضایت کامــل خود را پس 
از بازدیــد از این زیردریایــی جدید با قابلیت 
عملیاتی، سیستم  های تسلیحاتی و داده  های 

تاکتیكی ابراز داشت.
این خبرگزاری همچنین گزارش کرد، رهبری 
کره شــمالی بر ضرورت افزایــش معتبر و با 
سرعت ظرفیت  های دفاع ملی با انجام اقدامات 
بزرگ در راستای توسعه تسلیحات دریایی و 

تجهیزاتی چون زیردریایی  ها تاکید کرد.
این گزارش با اشــاره به نزدیــک بودن زمان 
عملیاتی شــدن این زیردریایــی، اعالم کرد 
زیر دریایی در آب  های ســاحل شرقی به آب 

انداخته شود.
کیم جونگ اون در این باره گفته که "ظرفیت 

عملیاتی این زیردریایــی جزء مهمی از دفاع 
ملی کشور ما محسوب می  شود که در شرق و 

غرب با دریا احاطه شده است."
مقام های همراه کیم در ایــن بازدید، افرادی 
بودند که نقش مهمی در توســعه موشكی و 

احتماال تسلیحات هسته ای داشته اند.
در گزارش KCNA جزئیات مربوط به سیستم 
تســلیحاتی یا زمان و مكان بازدید کیم از آن 

وجود ندارد.
کره شــمالی دارای ناوگان بزرگ زیردریایی 
اســت که تنها یک مورد آن به صورت تجربی 
قابلیت حمل یک موشــک بالســتیک را دارا 

است. 
این  انــدازه ظاهــری  براســاس  تحلیلگران 
زیردریایی بر ایــن باورند که هدف از طراحی 

آن، حمل موشک  های بالستیک بوده است.
اخیرا، کره شمالی اعالم کرده بود ممكن است 
تعلیق ۲۰ ماهه آزمایش  های اتمی و موشكی 
خود را در اعتراض به احتمال برگزاری رزمایش 

مشترک بین آمریكا و کره جنوبی لغو کند.
عضو ارشــد مجمع دانشــمندان آمریكا این 
زیردریایی را نسبت به نمونه رونمایی شده در 

سال ۲۰۱۴ بسیار بزرگتر توصیف کرده و گفته 
که پیام سیاسی در این مورد موضوع مهم تری 
است. این نخستین بازدید کیم از یک سیستم 
نظامی به وضوح طراحی شــده برای حمل و 
تحویل تســلیحات هســته  ای پس از مانور 

نظامی فوریه ۲۰۱۸ است.
آنكیت پاندا این اقدام کیم را پیامی به آمریكا 
در مورد ضرب االجل تعیین شده پیونگ یانگ 
برای واشنگتن مبنی بر تغییر سیاست تا پایان 

سال جاری میالدی خواند.
کره شمالی از سال ۲۰۱6 همزمان با پیگیری 
برنامه موشــک  های بالســتیک بین قاره  ای 
)IGBM( شاهد پیشــرفت سریعی در برنامه 
زیردریایی  های با قابلیت حمل موشــک  های 

بالستیک )SLBM( بوده است.
بر اســاس گزارش دفاعی کره جنوبی در سال 
۲۰۱۸، کره شمالی ۷۰ زیردریایی و قایق  های 

پیشرفته دارد.
گروه تحقیقاتــی North ۳۸ در ژوئن ۲۰۱۸ 
براســاس تصاویر ماهــواره  ای از فعالیت کره 
شمالی در زمینه ساخت زیردریایی در شرکت 

کشتیرانی "سینپو" این کشور خبر داده بود.
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بررسی آخرین وضعیت آب شیرین  کن  ها در کشور

راه  حلی برای تغییرات اقلیمی؛ پمپاژ کربن  دی  اکسید هوا درون هیدرات  های متان

از نیمــه ســال ۱۳۹۲ تاکنون ۳۹ ســامانه 
نمک زدایــی با ظرفیت بیش از ۱۷۴ هزار متر 
مكعب در شبانه  روز )معادل 6۳.۷ میلیون متر 
مكعب در سال( اغلب در سواحل جنوبی کشور 
به بهره  برداری رسیده است و بر اساس ارزیابی 
صورت گرفته بیش از 6۰ درصد کل تاسیسات 
نمک  زدایی در همین بازه زمانی احداث شده و 

یا در حال بهره  برداری هستند.
در حــال حاضر جمعا 6۰ آب شــیرین  کن با 
ظرفیت بیــش از ۲۴۲ هزار متــر مكعب در 
شبانه روز )معادل ۸۸.۴ میلیون متر مكعب در 
سال( در حال بهره  برداری است و ۲5 طرح با 
ظرفیت حدود ۲۳۴ هزار متر مكعب در شبانه 
 روز )معادل ۸5.۳ میلیون متر مكعب در سال( 

در حال ساخت است.
در راســتای تأکیدات رئیس  جمهور و اجرای 
سیاســت  های کالن وزارت نیــرو به منظور 
تأمین آب شرب مردم جنوب کشور از طریق 
دریا و در قالب احداث تاسیســات آب  شیرین  
کن نیز مطالعاتی درخصــوص میزان کمبود 
آب اســتان  های جنوبی کشور )حاشیه خلیج 
فــارس و دریای عمان( تا عمق ۱۰۰ کیلومتر 
صورت گرفت و بر این اساس برنامه وزارت نیرو 

جهت تأمین آب از طریق آب شیرین کن برای 
جمعیت تحت پوشش استان  های یاد شده و 
اعتبار مورد نیاز جهت احداث تأسیسات نمک 
 زدایی )آب شیرین  کن( برای افق  های زمانی 

۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ مشخص گردید.
براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، طبق برنامه قرار است تا سال ۱۴۰۰، 
به میــزان ۳۰۰ هزار متر مكعب در شــبانه 
 روز به ظرفیت تأسیســات نمــک  زدایی )آب 
شیرین  کن( استان  های جنوبی کشور )فارس، 
سیستان  و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، 
بوشهر، کرمان، خوزستان و هرمزگان( اضافه 
گردد. همچنین تا ســال ۱۴۰۳ نیز ظرفیتی 

معادل ۳۰۰ هزار متر مكعب در شبانه  روز به 
این رقم اضافه خواهد شد که کل آب تولیدی 
حاصله، حدود ســه میلیــون نفر به جمعیت 
تحت پوشش تأسیسات نمک زدایی اضافه می 
 کند. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد مجموع 
تاسیسات نمک زدایی در استان  های هرمزگان، 
سیستان  و بلوچستان، بوشهر و خوزستان واقع 
شده اســت که در این مناطق ۲۱ سامانه آب 
شــیرین  کن با ظرفیتی بالغ بر ۲۲۰ هزار متر 
مكعب در شــبانه  روز در حال ساخت است و 
۴۹ آب شیرین  کن با ظرفیت حدود ۱۴۷ هزار 
متر مكعب در شبانه  روز در حال بهره  برداری 

هستند.

بر اساس برنامه وزارت نیرو قرار است تا سال 1400 حدود 300 هزار متر مکعب در شبانه  روز  به ظرفیت تأسیسات نمک 
 زدایی )آب شیرین  کن( استان  های جنوبی کشور اضافه شود.

جهان از این موضوع آگاه اســت که برای دفع 
اثرات نامطلوب حاصل از تغییرات اقلیمی باید 
کربن  دی  اکســید را از اتمسفر بیرون بكشد. 
در این راستا، دانشمندان و مهندسان تكنیک 
 های مختلفی را پیشــنهاد کرده  اند اما بیشتر 
آن  ها بسیار گران بوده و هیچ درآمدی حاصل 
نمی  کنند. کسی هم نمی  خواهد هزینه ی این 

کار را پرداخت کند.
اکنون و در نتیجه  یک مطالعه  شــبیه  سازی 
جدید، روشی که پیشــتر پیشنهاد شده بود، 
ممكن است به عملی شدن نزدیک شده باشد. 

فرایند مذکور شــامل پمپاژ کربن  دی  اکسید 
هوا درون هیدرات  های متان اســت. هیدرات  
های متان ذخایر بزرگی از آب یخ  زده و متان 
هستند که در بستر دریا و زیر آب  های دارای 
عمــق 5۰۰ تا ۱۰۰۰ متر قــرار دارند. در این 
روش، کربن  دی  اکسید ورودی موجب خارج 
شدن متان می  شــود. گاز متان می  تواند به 
سطح فرستاده شده و برای تولید برق یا تأمین 
انرژی عملیات برداشت کربن از اتمسفر یا دیگر 

کاربردها مصرف شود. 
بســیاری از ذخایر هیدرات متــان در امتداد 

سواحل خلیج مكزیک و دیگر خطوط ساحلی 
وجود دارند. نیروگاه  های بزرگ و تأسیســات 
صنعتی که کربن  دی  اکســید را منتشر می 
 کنند، نیز در آن حوالی قرار گرفته  اند، بنابراین 
یک گزینه این است که گاز را به  طور مستقیم 
از دودکش  این تأسیسات برداشت کرد و خود 
این کارخانه  ها و صنایع می  توانند بازاری آماده 

برای برق تولیدی باشند. 
هیدرات متان ســاختاری متشكل از ملكول 
 های منجمد و مشبک آب است. شبكه  ای که 
دارای حفره  های خالی )قفس( و دارای اندازه  
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مولكولی زیادی اســت که مــی  تواند ملكول 
 های متان را به دام اندازد. شــبیه  سازی  های 
کامپیوتری نشــان داده است که خارج کردن 
متان به کمک کربن  دی  اکســید، اگر غلظت 
باالیی از نیتروژن نیز تزریق شــود، به  میزان 
زیادی افزایــش می  یابد و این تبادل گاز یک 

فرایند دو مرحله  ای است. 
نیتروژن به  آســانی در هر جایی در دسترس 
است زیرا ۷۸ درصد از اتمسفر زمین را تشكیل 
می  دهد. در یک مرحله نیتروژن وارد قفس  ها 
می  شود. این امر موجب بی  ثباتی متان به دام 
افتاده می  شــود و متان از منافذ آب منجمد 

فرار می  کند.
کریس دارنل نویسنده  این مقاله که در مجله  
منتشر شده   Water Resources Research

اســت، می گویــد: در یک مرحلــه  جداگانه، 
نیتروژن به کربن  دی  اکســید کمک می  کند 
که در قفس  های خالی شده متبلور شود. این 
سیســتم که اکنون دچار اختالل شده، سعی 
می کند که به تعادل جدیدی برســد، در این 
وضعیت، تعادل به  ســمت کربن  دی  اکسید 

بیشتر و متان کمتر پیش می  رود. 
گروهی از آزمایشگاه  ها، دانشگاه  ها و شرکت  
ها در سال ۲۰۱۲، این تكنیک را از نظر امكان 
 سنجی در منطقه شیب شمالی آالسكا که در 
آن هیدرات متان در ماسه  سنگ  های زیر الیه 
منجمد خاک تشكیل می  شود، مورد آزمایش 
قرار دادند. آن  ها کربن  دی  اکسید و نیتروژن 
را ازطریق لولــه  ای درون هیدرات  های متان 
فرستادند. مقداری کربن  دی  اکسید ذخیره و 

مقداری متان آزاد شد. 
ری بوسول از آزمایشــگاه ملی فناوری انرژی 

که یكی از هدایت کنندگان آزمایش آالســكا 
بوده ولی در پژوهش جدید مشارکتی نداشته 
است، می  گوید: خوب است که کریس توانست 

پیشرفت کند. 
شبیه  ســازی  های جدید همچنین نشان داد 
که اگر کربن  دی  اکسید از یک انتهای مخزن 
هیدرات متان وارد شده و متان از انتهای دیگر 
آن جمع  آوری شود، مبادله کربن  دی  اکسید 
با متان احتماال بســیار گسترده  تر و سریع  تر 
انجام خواهد شد. این تكنیک از لحاظ مفهومی 
تاحدودی شبیه ایده  ای است که در اوایل دهه  
۲۰۱۰ به  وسیلهی استیون بریانت در دانشگاه 

تگزاس مورد بررسی قرار گرفت. 
عالوه  بــر ذخایر متعدد هیــدرات متان، این 
ســواحل در آمریكا دارای مخــازن بزرگی از 
شوراب  های داغ نمكی در سنگ  های رسوبی 
زیر خط ساحلی هستند. در این سیستم، پمپ 
 ها می  توانند کربن دی اکسید را به یک انتهای 
مخزن هیدرات متان برســانند و شوراب  ها را 
ازطریق لوله  ای که در انتهای دیگر قرار گرفته 
وارد زمین کرده و ســپس مجددا به ســطح 
برگردانند. در آنجا شــوراب  های داغ از طریق 
یک مبدل حرارتی جریان می  یابند و گرمای 
آن می  تواند استخراج شده و برای فرایندهای 
صنعتی یا تولید برق استفاده شود. شورابی که 
به  سمت باال باز می  گردد، حاوی مقداری متان 
نیز خواهد بود که می  تواند اســتخراج شده و 
سوزانده شود. کربن  دی  اکسید در شوراب زیر 
زمینی حل شــده، متراکم شده و بیشتر زیر 
زمین ته  نشین می  شــود و از نظر تئوری در 

آنجا باقی خواهد ماند. 
البته هریک از این سیســتم  ها با چالش  های 

عملی بزرگی رو  به  رو است. یک مشكل، ایجاد 
جریان متمرکزی از کربن  دی  اکســید است، 
این گاز تنهــا ۰۴/۰ هوا و حدود ۱۰ درصد از 
انتشــارات گازی حاصل از دودکش  های یک 
نیروگاه معمولی یا تأسیسات صنعتی را تشكیل 
می  دهد. اگر یک سیســتم کارآمد شورآب یا 
هیــدرات متان نیاز بــه ورودی ۹۰ درصدی 
کربن  دی  اکسید داشته باشد، افزایش غلظت 
این گاز نیاز به انرژی بســیار زیادی داشته که 
موجب می  شود این فرایند بسیار گران شود. 

بریانت می  گوید: امــا اگر تنها به غلظت 5۰ 
درصد نیاز باشــد، این می  تواند جذابتر باشد. 
باید بتوان هزینه  برداشت کربن  دی  اکسید را 

کاهش داد. 
یكی دیگر از چالش  های اصلی رویكرد هیدرات 
متان این است که چگونه متان آزاد شده را که 
به  آسانی می  تواند در شكاف  های زمین و در 
همه  جهات پراکنده شــود، جمع  آوری کنیم. 
بریانت می  پرسد: باید از چه نوع ساختار چاه و 

لوله  ای برای گرفتن آن استفاده کرد؟
با توجه به این واقعیت  ها، امروزه مشوق  های 
اقتصادی کمی بــرای بهره  برداری از هیدرات 
کربن به  منظور برداشــت کربن  دی  اکسید از 
هوا وجود دارد. اما همچنان که غلظت این گاز 
در اتمسفر افزایش پیدا می  کند و سیاره گرم 
 تر می  شود، سیستم  هایی که بتوانند این گاز 
را برداشت کنند و در نتیجهی این کار انرژی یا 
درآمدی نیز حاصل کنند، ممكن است نسبت  
به تكنیک  هایی که فقط کربن  دی  اکسید را از 
هوا بیرون کشیده و آن را در جایی به دام می  

اندازند و هیچ درآمدی ندارند، موفقتر شوند. 
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رشد فزاینده  تقاضای ال  ان  جی در جهان 

بر اساس گزارش بین  المللی انرژی، روند رو به 
رشــد تقاضای جهانی گاز جهان در پنج سال 
آتی به رکورد جدیدی خواهد رسید که عمدتاً 
از سوی کشورهای آسیایی خواهد بود. خبرنامه 
تحوالت انرژی مرکز پژوهش های مجلس در 
مطلبی به افزایش مصرف گاز در کشــورهای 

آسیایی پرداخته است.  
رشــد تقاضای گاز طبیعی در سال ۲۰۱۸، به 
میزان ۴.6 درصد بود که بیشترین سطح رشد 
از ســال ۲۰۱۰ برآورد شده است. به  طورکلی 
گاز طبیعی بیش از نیمی از مصرف انرژی اولیه 
جهان را به خود اختصاص داده اســت. انتظار 
می  رود در پنج سال آینده این میزان رشد به 
بیش از ۱۰ درصد برسد. به  عبارت  دیگر، سطح 
تقاضای جهانی گاز طبیعی در ســال ۲۰۲۴ 
به ۴.۳ تریلیون مترمكعب خواهد رســید. گاز 
طبیعی پاکترین سوخت پاک در جهان است 
اما مســائلی نظیر مكانیسم رقابتی قیمت در 
بازارهای نوظهور و متان زدایی از چرخه عرضه 
گاز طبیعی ازجمله چالش  های این منبع انرژی 

همچنان مطرح است. پیش  بینی  شده که در 
سال ۲۰۳۴ بیش از ۴۰ درصد تقاضای جهانی 
گاز را به خود اختصاص دهد و این سطح تقاضا 
در راستای سیاست  های انرژی چین به  منظور 
کاهش مصرف زغال  سنگ است. رشد مصرف 
گاز طبیعی چین در ســال ۲۰۱۸، ۱۸ درصد 
افزایش یافت، اما انتظار می  رود متوسط رشد 
سالیانه تقاضای گاز این کشور تا سال ۲۰۲۴ به 
دلیل کندی رشد اقتصادی به ۸ درصد کاهش 

یابد.
در مقابل، رشــد تقاضای گاز در جنوب آسیا 
بیشتر خواهد بود. بر اساس پیش  بینی آژانس 
بین  المللی انرژی )IEA(، بخش صنعت به  رغم 
رقابت سایر منابع انرژی نظیر تجدید پذیرها 
و زغال  سنگ در کشورهایی نظیر بنگالدش، 
هند و پاکستان، از مهم ترین عوامل اثرگذار در 

باال رفتن رشد تقاضای گاز خواهد بود.
به دلیل ضرورت اجرای آیین  نامه  های مرتبط 
با سولفور، در دریاها از ژانویه ۲۰۲۰ انتظار می 
 رود میزان تقاضای ال  ان  جی در حمل و نقل 

دریایی از رشد فزاینده  ای برخوردار گردد. رشد 
زیاد ظرفیت صادرات ال  ان  جی باعث اهمیت 
آن در تجارت بین  المللی و توسعه بازارهای گاز 

طبیعی و عاملی برای جهانی  شدن می  شود.
پس از مدت  ها، توقف در ســرمایه  گذاری در 
پروژه  های توسعه ال  ان  جی، در سال ۲۰۱۸ 
میزان ســرمایه  گذاری  ها در اینگونه پروژه  ها 
افزایش یافت. باوجود نهایی شدن و تصمیم به 
سرمایه  گذاری در این حوزه در سال ۲۰۱۹، اما 
هنوز سرمایه  گذاری بیشتری در این پروژه  ها 
نیاز است. به دلیل همگرایی  های اخیر قیمت  
ها در بــازار و در مناطق اصلی، امكان جهانی 
 شــدن گاز بیش  از پیش امكانپذیر است اما با 
این  حال، هنوز یكی از چالش  های اساســی، 
ایجاد مكانیسم قیمت  های مبتنی بر بازار در 
اقتصادهای ســریع  الرشد است. ارسال مشوق 
 ها ازجمله اصالحات اخیر بازار به شــمار می 
 رود و آنچه اهمیت بســزایی در بازاهای اصلی 
دارد، کسب اطمینان از توسعه پایدار بازار گاز 

طبیعی در اینگونه اقتصاد است.

به دلیل ضرورت اجرای آیین  نامه  های مرتبط با سولفور در دریاها از ژانویه 2020 انتظار می  رود میزان تقاضای ال  ان  جی در 
حمل  و نقل دریایی از رشد فزاینده  ای برخوردار گردد
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تاریخ سازی در اعتماد به متخصصان ایرانی

برای نخستین بار در تاریخ صنعت کشتیرانی 
و تعمیرات کشــتی ایــران، اویــل مردادماه، 
متخصصان کشورمان یک نفتكش غول پیكر 
را در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایــران )ایزوایكو( تعمیر کردنــد. پیش از این 
تعمیرات کشــتی  های بزرگ در کشــور های 
خارجی یا کشــورهای حاشیه جنوبی خلیج 
فارس انجام می  شد که این امر گام بزرگی در 
جهت رونق اقتصاد محسوب می شود. ممانعت 
از خروج ارز، اشــتغال جوانان، توسعه صنعت 
کشتی ســازی و خودباوری متخصصان بومی 
از مهمترین نكات برجســته انجام بازسازی و 
تعمیر انواع کشــتی  های بزرگ و کوچک در 
کشور است. همچنین با توجه به اینكه خلیج 
فارس محل تردد کشــتی های عظیم الجثه 
است می تواند با تعمیرات این کشتی ها ضمن 
ارز آوری به بازارهای بین المللی نیز ورود کند. 
شــرکت ملی نفتكش ایران NITC با سپردن 
تعمیرات اساسی سوپرنفتكش ۳۲۰هزار تنی 
"ُدر" )Dore( به شرکت عظیم گسترش هرمز 
یكی از مجموعه های ایزوایكو به خط شــكن 
اعتماد به متخصصان ایرانی این حوزه تبدیل 
شــد و به تردیدها درباره توان فنی و اجرایی 

صنعت دریایی پایان داد.
برای خبرنگاران و سایر افرادی که حدود یک 
ماه قبل و هنــگام پهلوگیری و آغاز تعمیرات 
سوپرنفتكش ایران، وضعیت ظاهری آن را دیده 
بودند، پذیرفتن این که تعمیر اساسی موتور و 
سایر ســرویس ها و کارهای الزم مانند سند 
بالســت این غول آهنی دریایی که عرشه آن 
به اندازه ســه زمین فوتبال مساحت دارد تنها 
در مدت ۲6روز پایان یافته باشد، چندان ساده 

نبود.
مدیرعامل شــرکت ملی نفتكش ضمن ابراز 
رضایت از عملكرد ایزوایكو گفته است: اعتماد 
شرکت ملی نفتكش در سپردن تعمیر اساسی 
کشــتی های خود بــه متخصصــان ایرانی، 
توانمنــدی  زنجیره بزرگی از صنایع داخلی از 
جمله صنعت رنگ کشــتی، استفاده از روغن 
دریایی و مواد شیمیایی را در پی خواهد داشت.

کاپیتان نصراهلل سردشتی با بیان اینكه سپردن 

تعمیرات کشتی ها به این مجموعه با توجه به 
توانمندی متخصصان و زیرساخت های موجود 
انتظاری واقعی و درســت، اعالم داشته است: 
تعمیر ۱۲نفتكش دیگر نیز به ایزوایكو سپرده 

خواهد شد.
مدیرعامل مجتمع کشــتی ســازی و صنایع 
فراســاحل ایــران )ایزوایكو(، نیز با تشــریح 
اهمیت تعمیر بزرگترین کشــتی های ایران 
توسط متخصصان داخلی گفت: برخی رقبای 
منطقه ای تمام توان خود را به کار گرفتند تا 
سوپرنفتكش ایران را برای تعمیر به کشور خود 
بكشــانند. پس از آن که ایزوایكو در مناقصه 
تعمیر "ُدر" شرکت ملی نفتكش برنده شد، یک 
شرکت عمانی، ۴۰درصد از قیمت پیشنهادی 
قبلی خود کم کرد اما باز هم نتوانست در این 

رقابت پیشی بگیرد.
حمیــد رضاییان اصل ایزوایكــو را بزرگترین 
زیرساخت صنایع دریایی کشور معرفی کرد که 
در فضایی به وسعت یک هزار و یكصد هكتار با 
همكاری 6 شرکت، در عرصه تعمیر و ساخت 
کشــتی و سكوهای نفتی و گازی فعالیت می 

کند.
رضاییان اصل میزان اشــتغال مســتقیم این 
صنعــت در بندرعبــاس را 5۲۰۰ نفر اعالم و 
اضافه کرد: تمام فعالیــت های این مجموعه 
عالوه بر اشــتغالزایی، نقش قابل توجهی در 
صرفــه جویی ارزی و نیز کســب درآمد برای 

کشور دارد.

مدیرعامل شــرکت عظیم گسترش هرمز نیز 
گفته اســت که در تعمیرات این کشــتی ۲ 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی شده است.
اسماعیل صادقی افزوده: ورود و تعمیر نفتكش 
 های غول پیكر زمینه اشتغال 5 هزار نفر را به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم می  کند.

ناظر تعمیرات ایــن نفتكش نیز با بیان اینكه 
پیش از این تعمیر نفتكش  های این شرکت به 
کشور های خارجی از جمله چین و کشور های 
حوزه خلیج فارس سپرده می شد، افزود: قرار 
است در چند روز آینده نیز یک نفتكش غول 
پیكر دیگر هم برای تعمیر به اینجا انتقال یابد.

محســن افرادیان گفت: طبق توافق نامه  ای 
مقرر شده اســت که تا پایان سال ۱۲ کشتی 
دیگر شرکت ملی نفتكش ایران برای تعمیرات 

وارد ایزوایكو می  شود.
افرادیان ضمن ابراز رضایت از نحوه تعمیر این 
نفتكش اظهار امیدواری کرد که با گذشــت 
زمان و افزایش تجربه متخصصان داخلی، زمان 

تعمیر کشتی  ها در کشور کوتاه  تر شود.

تعمیرات کشــتی  های غول  پیكر در یارد های 
تعمیراتی داخلی به همت متخصصان مجرب 
ایرانی تحولی عظیم در صنعت کشتی سازی 
کشور اســت و رونق صنعت کشتی سازی در 
کشورمان نشــانگر باورمندی و توانایی باالی 
متخصصان داخلی برای انجام کار های بزرگ 

است.

بازسازی و تعمیر یک نفتکش غول پیکر در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( که برای نخستین بار در 
این سایز انجام می شود، تاریخ ساز شد.
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نجمن مهندسی ردیایی اریان رد یک اقب...
ا

در صفحه اینستاگرام انجمن می بینید:

• معرفی اعضای حقوقی انجمن
• معرفی کتب و انتشارات انجمن

• اطالع رسانی دوره ها و کالس های آموزشی انجمن
• انتشار اخبار مرتبط با حوزه دریا • کدتخفیف اختصاصی شرکت در رویدادها، دوره ها و انتشارات

• پوشش زنده رویدادهای انجمن
• معرفی برگزیدگان) نویسندگان مقاالت، کتب، اساتید و ...(

• آلبوم های تصویری رویدادهای سنوات گذشته انجمن
و...

برای پیوستن به اعضای صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی دریایی ایران، 

کد زیر را اسکن کنید یا از طریق شناسه کاربری، ما را بیابید...

@iraname
شناسه کاربری صفحه رسمی

انجمن مهندسی دریایی ایران در اینستاگرام 


