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بازگشت به عقب یا گامی به جلو
زنجیره صنعت حمل و نقل دریایی هستند و

کســب اقتدار دریایی و توســعه دریا محور

کمتر کردن تبعات آن برآمدند و برای توسعه

منابع دریاها در دستور کار دولتمردان کشور

توان به "نقشه راه فناوریهای دریایی کشور" نیز جهت توسعه حمل و نقل توجه شود.
و "سند توسعه صنایع دریایی" اشاره کرد .در از این روی شرط دستیابی به اهداف مندرج

بعنوان ابزاری جهت بهــره برداری عادالنه از

قرار گرفته اســت .صنعت دریایــی یكی از
راهبردی ترین حوزه های صنعتی کشــور و

دیگر کشورهای پیشرفته محسوب می شود
و براســاس برنامه مناسب می توان با توسعه

این صنایع گا م های جدی برداشتند که می

شرایط کنونی الزم است اقداماتی مانند اجرایی در سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی و
سازی نقشه راه فناوریهای دریایی کشور ،ابالغ برنامه ششم توسعه که در آنها به دریا توجه

سند توسعه صنایع دریایی جهت اجرا و برنامه

صنایع دریایی موجبات رشد و توسعه اقتصادی ریزی مناســب برای خــروج از تحریمها و

کشورها را فراهم ساخت.

ت های
همچنین عدم صدمه دیدن زیرساخ 

موقعیت ژئوپلیتیک ،منابع غنی انرژی و غذا،

ایجاد شده و برگشت به عقب ،انجام شود.

در منطقه جنوب غرب آسیا و دسترسی به آب

نمایندگان مردم در مجلس هم اکنون آن را

نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب
های آزاد تنها بخشی از ظرفیت های کشور در
حوزه دریا است که به دلیل نداشتن تسهیالت

و حمایت های الزم آنچنان که باید و شــاید

مورد استفاده قرار نمی گیرند.

با هم ارتباطی تنگانگ دارند و نیاز است به آنها

در الیحه بودجه سال  1399کل کشور نیز که
در دست بررسی دارند و قرار است پیشنهادات

شده ،اصالح و تكمیل زیرساخت های نهادی
از جمله تعییــن اولویت برای صنایع دریایی
در قالب بودجه های ســنواتی ،اجرای قوانین
مصوب شــده در این حوزه ،سرمایه گذاری و
توسعه ظرفیت ها در بخش های دارای مزیت،
تقویت شــرکت های دانش بنیان ،حمایت از
توســعه فناوری های دریایی و  ...می باشــد.

خــود را ارائه دهند به "حمل و نقل دریایی"
توجه بیشتری نسبت به سال  98شده و  75امید اســت نشانهها و نتایج عملی اتخاذ این
ت ها با تدوین و اجرای برنامه
درصد رشد داشته است .حوزه هایی همچون تدابیر و سیاس 

بخش های دولتی ،خصوصی و علمی کشور)

ساخت و تعمیر کشــتی ،ساخت و مدیریت های مناســب حمایتی و پشــتیبانی توسط
بنادر ،تأمین مواد و تجهیزات ،توسعه کسب دولت ،مجلس و دستگاه های ذیربط از صنایع

متعدد و تدوین برنام ه های مختلف در صدد

راه فناوری های دریایــی و  ...جوانب متعدد

البته بخش عمده جامعه دریایی کشور (اعم از

در زمان اعمال تحریمها ،با برگزاری جلسات

و کارهای فناورانه دریایی ،اجرایی سازی نقشه

@iraname

استراتژیک دریایی به ظهور رسد و برای فعاالن

این صنعت ،ملموس و محسوس شود.

هیأت تحریریه

فراهم نبودن شرایط مناسب  ،عامل خروج سرمایه گذاران از شناورسازی 11....

بیمهیکیازمشکالتتولیدکنندگانماهیدرقفس/سرمایهایبررویآب18......

اقتصادجهانیوابستهبهحضوردریانوردان/اجرانشدنقوانین11......................

خودكفایی در تامین نهادهها الزمه رونق صنعت پرورش ماهی كشور19..........

ساختشناورمسافربریتوسطبخشخصوصی13..............................................
مشکالت و موانع توسعه طرح پرورش ماهی در قفس14....................................
درخواست تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پرورش ماهی در دریا15............
م های دریایی15.................
تاثیر افزایش دمای اقیانوسها بر تغییر اکوسیست 

تعدیلپدیدههایکمانشوواکینگدرخطلولهفراساحلباارائهراهکارنوین20...
انرژی های نو راهی به سوی ایرانی سبز21.......................................................
ایرانساختشدنتجهیزاتدریاییوشناورهایسبکتوسطشرکتیدانشبنیان24.....
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فراهم نبودن شرایط مناسب ،
عامل خروج سرمایه گذاران
از شناور سازی

مدیرعامل شرکت پارس کشتی پوالد گفت:
با دالر حدود  14هزار تومانی نمی شود شناور
ساخت ،هزینه ها بســیار زیاد است و هم
اکنون ساخت یک لندینگ کرافت حدود 20
میلیارد تومان هزینه برمی دارد.
مدیرعامل شــرکت پارس کشــتی پوالد یکی از
ســازندگان شــناور در خصوص مشکالت بخش
خصوصی صنعت دریایی ،اظهار داشــت :در چند
ســال گذشــته اتفاق و حمایت خاصی از بخش
خصوصی وجود نداشته و با این اوصاف کار کردن
ســخت می شــود ،این صنعت به عنوان یکی از
محورهای اشتغالزایی و توسعه صنعتی کشور نقش
به ســزایی ایفا می کند که هم اکنون با مشکالت
عدیده ای روبرو خواهد شــد .رضا خوشیده افزود:
شناورسازان حمایت نمی شوند و یکی از مشکالت
در حال حاضر نوســان نرخ ارز است که باعث می
شــود بخش خصوصی نتواند قراردادی را منعقد

نماید زیرا نمی دانــد به چه قیمتی باید کار کند
و باعث می شــود نتواند تعهدات خود را به موقع
انجام دهد .وی با بیان اینکه همچنین با دالر حدود
 14هزار تومانی نمی شود شناور ساخت ،هزینه ها
بسیار زیاد است و هم اکنون ساخت یک لندینگ
کرافت حدود  20میلیارد تومان هزینه برمی دارد،
خاطر نشــان نمود :درحالیکه در گذشته با  2الی
 3میلیارد تومان می توانســتیم لندینگ کرافت
بسازیم .خوشــیده با بیان اینکه گرانی تجهیزات
بطور مثال آهن االت هم از دیگر مشکالت شناور
سازی است ،عنوان داشت :امروز که با شما صحبت
می کنم آهن کیلویی  5800تومان است و واقعا با
این قیمت ها و نوسان ارز نمی شود شناور ساخت.
ایــن مدیر بخش خصوصی افــزود :با آهن حدود
کیلویــی  9000تومان و الکترود کیلویی 15000
تومان کسی قادر نیست که کشتی یا شناور بسازد.
زمانی که نمــی دانیم فردا صبح قیمت ارز چقدر
اســت ،نه جرات خرید داریم و نه جرات بســتن
قــرارداد .وی در خصوص پرداخت تســهیالت به
واحدهای شناور سازی ،اظهار داشت :جهت توسعه
تقاضای دریافت وام داده ایم ،اما دریافت وام با سود
 %16اصال مقرون به صرفه نیست ،وام باید معقول

باشد تا بتوان کار کرد.
خوشیده با بیان اینکه
مجوز اســکراپ ما را
هم سازمان حفاظت
از محیط زیست باطل
کرده اســت ،افزود :با چنین وضعیتی ،نمیتوان
ت بخش خصوصی در حوزه
انتظار توســعه فعالی 
كشتیســازی را داشــت ،جایی نیست که دری
بکوبیم و شکایت کنیم .مدیرعامل شرکت پارس
کشتی پوالد با بیان اینکه مسئله شخصی نیست و
مربوط به کشور می شود ،الزم است قیمتها حداقل
برای یکســال تثبیت شود ،شــرایط برای جذب
ســرمایه گذاران تســهیل گردد ،فرایند برگزاری
مناقصات شــرکت های دولتی کوتاه و با شرایط
مناسب شــود ،سهمیه هایی مثل آهن در صورت
عقد قرارداد برای کشــتی سازان در نظر بگیرند یا
حداقل قیمت ها را مانند بعضی از صنایع تثبیت
نمایند ،اظهار داشت :با چنین وضعیتی ،نمیتوان
ت بخش خصوصی در حوزه
انتظار توســعه فعالی 
كشتیسازی را داشت و عمال هیچكس حاضر به
سرمایهگذاری جدی در این بخش ،نخواهد بود.

اقتصاد جهانی وابسته به حضور دریانوردان  /اجرا نشدن قوانین
امــروزه نقش و تأثیر
صنعت حمل و نقل و
كشتیرانی در اقتصاد
كشــورها از اهمیت
بســزایی برخــوردار
می باشــد ،چــرا كه
بیــش از  90درصد حجم تجــارت جهانی از
طریق دریــا جا به جا می شــود و به همین
دلیل نقش دریا در زنجیره تأمین كاال ،نقشی
محوری و انكارناپذیر اســت .دریانوردان ،نقش
مهمی در تجارت جهانی ایفا می کند بطوریکه
امرار معاش میلیــون ها نفر در جهان همگی
به کشــتی ها و صنعت کشــتیرانی و تالش
دریانوردان بستگی دارد .دریانوردان زحمتکش
مدتها بــه دور از خانواده در فکر انتقال کاالها
و مایحتاج مورد نیاز مردم در سراســر جهان
هســتند و در این راه با ســختی های فراوانی
دســت به گریبانند .در این راســتا با مهرشاد
کوهستانی ،کارشناس ارشد بازرگانی دریایی،
مدرس و مشــاور دانشــگاه فنی و حرفه ای

گفتگویی انجام داده ایم .این کارشناس ارشد
بازرگانی دریایی با بیان اینکه حرفه دریانوردی
و كشــتیرانی پل ارتباطی بنادر دنیا بوده و لذا
جامعه دریانوردی چه در جمهوری اســامی
ایران و چه در ســایر كشورها به عنوان نیروی
انسانی و موتور محرك كشتیرانی و دریانوردی
محسوب می شود و از جایگاه ویژه ای برخوردار
اســت ،اظهار داشت :آنچه كه مهم به نظر می
رســد فعالیت شــبانه روزی دریانوردان است
كه دور از چشــم اجتماع بــوده و فعاالن امر
دریانوردی علیرغم تحمل مشــقات و سختی
های این حرفه ،مظلوم واقع شده و تالش آنان
ناشناخته باقی می ماند .به هر حال خصوصیات
زیــادی در یک دریانورد وجــود دارد که او را
از دیگــران متمایز و وجود آنها را برای اقتصاد
جهان حتمی و ضروری میکند .خصوصیاتی
ی توانند از یک دریانورد بیاموزند.
که دیگران م 
کوهســتانی تاکید کرد :فرامــوش نكنیم كه
میهن اســامی مان از توانمندی های شایانی
در بخش های دریایی برخوردار است و اندک

توجهی به این توانمندیها در پیوند با جمعیت
جوان كشور كه جویای نام و مشتاق كار است
منجر به بروز و ظهور رشد اقتصادی خواهد شد
كه موارد مشابه آن را می توان در ابعاد بسیار
كوچك تر در ســایر نقاط جهان از نظر طول
و عرض جغرافیایی مشــاهده كرد .وی افزود:
خوشبختانه در ســال های اخیر نگرش های
موجود در جامعه ایران نیز نسبت به مقوله دریا
تغییر كرده است به گونه ای كه تمامی صاحب
نظران و تصمیم گیران كشور به استفاده بهینه
از مزیت های دریایــی تأکید می نمایند .این
مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه
دریانورد سرباز و مدافع خط مقدم اقتصاد کشور
اســت ،اما چرا گمنام هستند و به آن گونه ای
که به مشــاغل دیگر نگاه ویژه شده است این
قشر مظلوم واقع شــده اند ،گفت :ما در مورد
معرفی حرفه های دریایی به جامعه بسیار کوتاه
آمده ایم .کتاب های درســی ما به کنار ،که از
حرفه های دریایی چیزی به دانش آموزان مان
نمی آموزند ،بلکه حتــی از خود دریا هم دور
صفحه  11شماره  /135بهمن ماه 1398

مانده ایم .اگر روزنامه های سال گذشته و حتی
آرشیو صدا وسیما را مرور کنید ،خواهید دید
که مطالب و برنامه های کوتاهی از دریانوردان
در آن ها منعکس شده است .مردم ما هنوز با
این صنعت آشنا نیســتند تا اسمی از کشتی
می آید ناخودآگاه یاد فیلم تایتانیک یا کشتی
آنجلیکا می افتند و وحشتی که منشأ آن عدم
آگاهی کافی اســت که به خودی خود حجم
تفریحات و گردشــگری دریایی را نیز کاهش
داده است .کوهســتانی تاکید کرد :متاسفانه
برای ایجاد فرهنگ دریایی در کشور مانند سایر
کشورهای پیشرفته جهان هزینه نمی شود در
حالیکه در کشــورهایی مانند انگلیس ،هلند،
فرانسه ،آلمان و آمریکا تسهیالت ویژه ای در
اختیار دریانوردان قرار می دهند .در گذشــته
اکثر نیروهای شاغل بر روی کشتی ها خارجی
بودند و ســازمان بنادر و دریانوردی به عنوان
مرجع دریایی کشور و مسئول اجرای مقررات
بین المللی و مسائل مربوط به دریائیان نباید
اجازه دهد تعداد دریانوردان ایرانی کاهش پیدا
کند .پیشنهاد ایجاد مزیت نسبی دریانوردی،
معافیت مالیاتی برای مشــاغل دریانوردی و
پیشــنهاد طرح ســربازی دریایی است که بر
مبنای این طــرح جوانان عالقه مند به حرفه
های دریانوردی و دارای روحیه ماجراجویی را
می توان جذب کرد تا بر اساس آن بتوانند هم
خدمت سربازی شان را به اتمام برسانند و هم
اینكه جذب بازار كار دریانوردی شوند.
این کارشــناس ارشد بازرگانی دریایی ،گفت:
دریانوردان ماجراجویانى هســتند که در عین
این که از هر گردشــگری بیشتر مسافرت می
كنند و کشــورهای مختلف دنیا را می بینند،
ولى در همان حال با پذیرفتن این شغل ،انزوای
اجتماعى را می پذیرند .کامال روشن است که
با تمام اهمیتی که دریانوردان در سرنوشــت
جهان دارند ،آنان را از منزلتی در خور ،در حد
مســئولیت هایی که بردوششان گذاشته ایم،
برخوردار نکرده ایم و مشاغل دریایی همچنان
مهجور مانده است و به همین دلیل هم سهمی
که از تجارت پرسود جهانی و تبادل کاال میان
پنج قاره جهان به دریانوردان میرسد ،بسیار کم
و در حدی نیست که رفاه نسبی آنان را فراهم
آورد .به طور عمومی شاید از هر دریانورد ایرانی
بخواهید که مشکالتش راعنوان نماید مواردی
همچون ،هم سطح سازی دستمزد دریانوردان
ایرانی با دریانوردان خارجی ،کوتاه شدن مدت
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مأموریــت دریایی بین  2تا  3ماه ،قبول حرفه
دریانوردی بعنوان شغل سخت و بهره مندی
از مزایای نقدی وغیر نقدی (کوتاه شدن طول
خدمت برای بازنشستگی) ،افزایش طول مدت
استراحت در خشکی بعد از ماموریت دریایی،
احساس مسئولیت حرفه ای شرکت در مقابل
دریانوردان و خانواده آنها ،رعایت کنوانسیون
های بین المللی ,کنوانسیون بین المللی کار و
الحاقات معیارهای شغلی بین الملل با اهداف
رعایت حقوق دریانوردان ملی و امکان معادل
سازی مدارک دریانوردی با مدارک دانشگاهی،
زبان مشترک آنان اســت .کوهستانی با بیان
اینکه نكات فوق كالمی چند از اهمیت شغل
دریانوردی از نقطه نظر اجتماعی ،سیاســی،
اقتصادی و اســتراتژیك بوده و جای امید آن
اســت كه این صنعت در كشور ماهم كم كم
جایگاه شایســته خود را پیدا کند ،گفت :در
كشور ما هم كه حدود  80میلیون نفر جمعیت
دارد ،تعداد دریانوردان بیش از  125هزار نفر
می باشند كه باالتر از متوسط حد جهانی قرار
دارد ،هــر چند با توجه بــه مرزهای طوالنی
دریایی ایران به نظر میرســد كه نیاز به تالش
بیشتری جهت معرفی این صنعت مهم در بین
هموطنان عزیز و جذب نیروهای بیشتر وجود
داشته باشد.
وی با یادآور شــدن اینکــه در قانون دریایی
ایران که ســال  1343مصوب و چندین بار از
جمله سال  91بازبینی شده است ،دریانوردان
از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هســتند،
خاطرنشان کرد :بر اساس ماده  2قانون دریایی
ایران کــه در هیچ کدام از بازبینیها تغییری
نکرده اســت مهندسان ،افســران و کارکنان
ی ها در زمانی که روی کشتی باشند از
کشتیران 
پرداخت مالیات معاف هستند .بنابراین معافیت
دریانوردان از پرداخت مالیات قانون اســت و
صراحت دارد اما متاســفانه این قانون اجرایی
نشده است .کوهستانی ادامه داد :یکی از نکاتی
که موجب ایجاد دوگانگــی درباره مالیات بر
درآمد دریانوردان شده است به قانون مالیات
ی گردد زیرا در آن قانون درآمد
مستقیم برم 
دریانوردان حتی زمانی که روی کشتی هستند
ی شود .بنابراین
نیز شــامل مالیات مستقیم م 
ضروری اســت تا قانون دریایی کشــور را به
عنوان قانونی خاص و قانون مالیاتی را به عنوان
قانون عام روب ه روی هم بگذاریم و با مقایسه آن
دو با هم به رفع تضادها ،دو گانگیها و نواقص

بپردازیــم .بنابراین دریانــوردان نباید مالیات
پرداخت کنند اما متاسفانه به دلیل اینکه در
قانون مالیاتی کشور چنین موضوعی قید نشده
اســت ،اکنون دریانوردان از پرداخت مالیات
بر درآمد معاف نیســتند .این کارشناس ارشد
بازرگانــی دریایی در ادامه تاکید کرد :با وجود
آنکه دریانوردی جز مشاغل سخت و زیان آور
است اما اداره کار و سازمان تامین اجتماعی به
هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اصال معتقد
به این رده بندی نیستند .یک کاپیتان هندی یا
پاکستانی بر اساس قوانین بین الملل  12تا 15
هــزار دالر و گاهی حتی  20هزار دالر ماهانه
دســتمزد می گیرد در صورتیکه یک کاپیتان
ایرانی تنها  5هزار دالر حقوق دریافت می کند.
افسران ارشد کشــتی باید مدارج بین المللی
را طــی کنند و باید به علم دریانوردی ،نجوم،
مخابرات دریایی ،امداد و نجات ،طب ،مکانیک
موتورهای دریایی و موارد دیگر مسلط باشند
اما درآمدشان متناسب با مهارت ها و سختی
کارشــان نیســت و اتفاقا همینجا محل بروز
مشکل است .بعد از خصوصی شدن کشتیرانی
قرار بود که طرح طبقه بندی مشــاغل در آن
اجرا شــود اما هنوز در این زمینه اقدام جدی
انجام نگرفته اســت .یک کاپیتان باید بر پایه
حقوق ریالــی و در مجموع با حقوق میانگین
 3میلیون تومان بازنشســته شود کما این که
دریانوردانی با عنوان ســمت های پایین تر با
حقوق پایین تر بازنشسته می شوند .این مدرس
دانشگاه فنی و حرفه ای همچنین بیان داشت:
مسئوالن اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
معتقدند که بازنشستگی باید بر مبنای حقوق
ریالی دریانوردان باشــد و حقوق دالری آنها
که در زمان حضورشــان در دریا دریافت می
کنند ،تاثیری در محاسبه حق سنوات و حقوق
بازنشستگی ندارد چرا که حقوق دالری آنها به
عنوان حق ماموریت به آنها پرداخت می شود،
یعنی فردی اگر بخواهد با  20سابقه بازنشسته
شود به جای دریافت  280میلیون تومان باید
 35میلیون تومان حق سنوات دریافت کند و
صرفا با پایه حقوق ریالی بازنشسته می شود و
این ظلم بزرگی برای زحمتکشــان این عرصه
است .تبصره  1ماده  36قانون اشاره می کند
بر اساس این ماده قانونی در مشاغلی همچون
دریانوردی که ماهیت کار به شــکل ماموریت
اســت ،اما در حقیقت معنای واقعی آن مامور
نیســت بلکه خو ِد کار است ،هر نوع پرداختی

Marine Engineering
به تبع شغل در راســتای ماهیت شغل ،جزء
مزد مبنا است بنابراین مجموعه مزدشان باید
به دالر و ریال محاســبه شود .طبق مفاد 52
تــا  59قانون ماموریت یعنی یــک روز کار ،و
یک روز کار برابر اســت با  8ســاعت ،که این
میزان برای مشاغل سخت و زیان آور  6ساعت
تعیین شده اســت و از آنجا که طبق قوانین
بین المللی ،دریانوردی جز مشــاغل ســخت
اســت مابقی ســاعاتی که این افراد بر روی
شناور هستند یعنی  16ساعت را ،باید اضافه

کار دریافت کنند ضمن آن که  35درصد هم
بابت شب کاری باید به آنها پرداخت شود که
با محاســبه این موارد؛ مبلغ دریافتی ما باید
فراتر از محاســبات نادرست باشد .کوهستانی
در خصوص سختی مشــاغل گفت :سفرهای
دریایی به دلیل ویژگی زندگی دور از ســاحل
پیامدهای گوناگونی به لحــاظ محدودیت و
کمبود دسترسی به موقعیت ،نداشتن امکانات
مناســب ،دوری از خانواده و  ...را همراه دارد و
جاب ه جاییهای مستمر در بنادر مختلف دنیا،

تغییر ســاعتهای مداوم سفر در مسیرهای
طوالنی مدت و بین قارهای موجب شــده تا
دریانوردان مدام دچار تغییرات بیولوژیک بدن
شــوند و بر روی تنظیمات جسمی یا همان
ســاعت زیســتی بدن آنها اثرات نامطلوبی
بگذارد .این عوامل به طــور معمول ایمنی و
سالمت جســمانی دریانوردان را در مقایسه با
کارکنان خشــکی در معرض صدمات و خطر
فرسایش و زوال بیشتر قرار میدهد و آنها را
دچار انواع بیماریها مینماید.

ساخت شناور مسافربری توسط بخش خصوصی
مدیرعامل شركت کشتی ســازی و خدمات
دریایــی امواج براق اظهار داشــت :با توجه به
اینکه گردشگری دریایی در کشور به خصوص
در جنوب نیاز به توسعه دارد ،شناور مسافربری
ساخته ایم که تمام بخش های آن از طراحی تا
ساخت توسط متخصصان داخلی انجام گرفته
است .مالك علیمحمدی با بیان اینکه موتور آن
از نوع واترجت می باشد نصب و استانداردهای
بین المللی برای ســاخت آن رعایت شده که
توســط موسســه رده بندی ایرانیان تایید و
بازرسی های اولیه و ثانویه آن انجام شده است،
گفت :در زمان به آب اندازی هم بازرسی نهایی
توسط این موسسه انجام خواهد شد .وی ادامه
داد :همچنین مدیریت ثبت شناورهای سازمان
بنادر و دریانوردی از این شــناور بازدید کرده
اســت و مکاتبات الزم آن در حال انجام است
و قرار است این شــناور در بندرگاه بوشهر به
آب انداخته شــود .علیمحمدی ضمن اعالم
اینکه جنس شــناور جی آر پی (فایبرگالس)
است ،اعالم نمود :این شناور با طول  18متر،
عرض  7/5متر ،عمق  2/75متر و آبخور  1متر
می باشــد که می تواند با ظرفیت  150نفر به
عنوان مسافربری انجام وظیفه نماید .این مدیر
ی سازی با بیان اینکه این
باتجربه صنعت كشت 
شناور طوری طراحی شده که زاویه زیر شناور
بسیار تیز می باشد تا بتواند در موج ها براحتی
حرکت کند و تالطم نداشته باشد ،افزود :از این
طراحی برای ساخت شناورهای خدماتی هم
می توان اســتفاده کرد .وی گفت :این شناور
با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده است
و در پاســخ به این ســوال که آیا از تسهیالت
استفاده کردهاید ،بیان داشت :صندوق توسعه
صنایع دریایی حدود  2سال قبل موافق کرده

بود که تســهیالت بدهد و نامه آن را هم برای
پرداخت  800میلیون تومان وام به اضافه 260
هزار دالر برای موتورها و سیستم رانش شناور
صادر کرده بودند ،اما متاســفانه چون نرخ آن
خیلی باال بود آن را نتوانستیم دریافت کنیم.
البته هم اکنون اعالم کرده اند تسهیالت با نرخ
پایین دارند که آنقدر شرایط دریافت آن سخت
است که منصرف شدیم .علیمحمدی ادامه داد:
براین اســاس بدنه کامل را با سرمایه گذاری
بخش خصوصی ساختیم .برای خرید ماشین
آالت هم به زمان افزایش نرخ ارز خوردیم که
باعث گردیــد هزینه خرید لوازم چندین برابر
شــود .در نهایت موتورها و سیستم رانش را از
داخل تهیه کردیم که هزینه ها کمتر شــود،
سیستم این شــناور واتر جت است که تست
شده و خوب اســت .تمام سعی خود را کرده
ایم تجهیــزات را از صنایع داخلی تهیه کنیم.
بیش از  %90این شناور ایرانی است و با توجه
به همه مشکالت در مقایسه با نمونه خارجی
ســاخت این شــناور صرفه جویی ارزی قابل
ی سازی
توجهی دارد .این مدیر صنعت كشــت 

خاطر نشــان کرد :برای ســاخت این شناور
همکاری خوبی بخش خصوصی با ما داشتند
بخصوص موسســه رده بندی ایرانیان که قرار
شده اســت بخاطر حمایت از صنایع داخلی
هزینه بازررســی های انجام شده را بعد از به
آب اندازی و کســب درآمد شــناور دریافت
کنند .وی با بیان اینکه بســیاری از کارگاه ها
و کارخانجات کوچک شناور سازی در بوشهر،
آبادان و  ...بدون کار هستند و با بحران مواجه
شــده اند ،درحالیکه توان ساخت تمامی انواع
شناورهای مورد نیاز کشور را در همین کارگاه
ها داریم ،افزود :مخصوصا هم اکنون که قیمت
ارز تغییر پیدا کرده است واقعا خرید شناور از
خارج و شــناورهای دست دوم به هیچ عنوان
مقرون به صرفه نیست درحالیکه می توان در
ایران آن ها را ساخت .مدیرعامل شركت امواج
بــراق در پایان گفت :امیدوارم با حمایت های
دولت بتوانیم با ســاخت شناور و کشتی های
مورد نیاز کشور از خروج ارز از کشور جلوگیری
نماییم و بتوانیم برای جوانان کشورمان اشتغال
ایجاد نماییم.
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مشکالت و موانع توسعه طرح پرورش ماهی در قفس
رئیــس ســازمان شــیالت ایــران مهمترین مشــکالت توســعه طــرح پــرورش ماهــی در قفس
را نبــود بچــه ماهــی و واردات آن از کشــور هایــی همچــون فرانســه ،کوتاهــی سیســتم بانکی
در اعطــای تســهیالت و نبــود واکســن بــرای جلوگیــری از مــرگ و میر ماهیــان عنــوان کرد.
رئیس ســازمان شیالت ایران ،رئیس موسسه

گذاران مسیر رونق اقتصاد مقاومتی در دریا را

ت های آبزیپروری به ویژه
بیش از پیش ظرفی 

تحقیقاتی علوم شیالت ایران ،رئیس موسسه

پرشتاب سازند .رئیس سازمان شیالت ایران از

ظرفیتهای پرورش ماهی در قفس در استان

سرم سازی رازی و محققان و سرمایه گذاران

تولید یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن محصوالت

هرمزگان تاکید کرد .این مقام مسئول با اشاره

پرورش ماهی در قفس با حضور در بزرگترین

شیالتی تا ســال  1400خبر داد و گفت :این

به اهمیت پژوهش و تحقیقات علمی در علوم

ســایت پرورش ماهی در قفس خاورمیانه در

تولیدات شــامل  ۸۰۰هــزار تن محصوالت

شیالتی گفت :خوشبختانه موسسه تحقیقات

منطقه گرزه شهرستان بندر لنگه ،به بررسی

آبزی پــروری و  ۷۰۰هزار تــن صید ماهیان

علوم شیالتی پشــتیبان خوبی برای فعالیت

مشکالت توسعه این طرح دریایی پرداختند.

مختلف در بنادر اســتان است که مهمترین

های شیالتی در کشــور است .وی با اشاره به

نبی اله خون میرزایی عالوه بر بازدید از بخش

سیاســتهای سازمان شیالت تا سال ۱۴۰۰

اینکه ظرفیتهای هرمزگان در حوزه صید از

های مختلف این ســایت ،و پس از جلسه ای

است .خون میرزایی با اشــاره به افزایش ۴۰

قدیم شناخته شده بوده ،گفت :رویکرد جدید

دو ساعته ،مهمترین مشکالت توسعه این طرح

درصدی تولیدات شــیالت کشور در طول ۴۰

سازمان آبزی پروری است که هرمزگان در این

که به عنوان اصلی ترین طرح اقتصاد مقاومتی

سال گذشته ،افزود :در سال  ۵۷از مجموع ۳۲

عرصه نیز پیشــرو است .خون میرزایی افزود:

در دریا محسوب می شود را نبود بچه ماهی

هزار تن تولیدات شیالتی بیش از  ۲۹هزار تن

استان هرمزگان توانسته رتبه اول در تولیدات

و واردات آن از کشــور هایی همچون فرانسه،

صید و  ۳هزار تن آبــزی پروری بوده که این

شیالتی را داشــته باشد که این مهم نشان از

کوتاهی سیســتم بانکی در اعطای تسهیالت

میزان در حال حاضــر از یک میلیون و ۲۷۰

فعالیتهــا و تالش های صورت گرفته حوزه

و نبود واکســن برای جلوگیری از مرگ و میر

هــزار تن تولید ،حدود  ۵۰۰هزار تن تولیدات

شیالت اســت .رئیس سازمان شیالت ایران با

ماهیان عنوان کرد .رئیس سازمان شیالت ایران

آبزی پروری است .معاون وزیر جهاد کشاورزی

بیان اینکه در حوزه صید و منابع موجود دریا

در حاشــیه این بازدید اعالم کرد :کارگروهی

با اعالم اینکه تــوان تولید و پرورش ماهی در

نباید اشــتباه تلخ دریای خزر را تکرار کنیم و

تخصصی به زودی در خصوص تولید واکسن

قفس کشور  30هزارتن در سال است ،گفت:

بیش از حد به دریا فشار بیاوریم ،تصریح کرد:

اقدام عملی می کنند و مشــکل تولید بومی

تا سال  1405باید توان تولید و استحصال در

سازمان شــیالت ایران با این وجود به جامعه

بچه ماهی ها هم تا یکسال آینده برطرف می

این حوزه به  400هزارتن در سال برسد .خون

صیادی دارای مجــوز متعهد بوده و برای این

شود .خون میرزایی از سیستم بانکی کشور هم

میرزایی با تاکید بر اینکه باید آبزیپروری در

عزیزان برنامه ریزی برای صید صیادی پایدار را

خواست تا با تسهیل شــرایط حضور سرمایه

شیالت بیشتر از میزان صید باشد ،بر استفاده

همواره در دستور کار قرار داده است.
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درخواست تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پرورش ماهی در دریا
وزارت جهاد کشــاورزی با هدف توســعه
صنعت پــرورش ماهی در دریــا و انتقال
تکنولوژی ،درخواســت تخصیص ارز برای
واردات تجهیزات این حــوزه را به هیئت
دولت ارائه نموده است.
بخش شــیالت و آبزیان به عنوان یکی از بخش
های مولد ،در سال های اخیر نقش بسیار مؤثری
در تولید انواع آبزیان و توســعه صادرات غیرنفتی
داشته اســت .یکی از برنامه های در حال توسعه
این قسمت ،پرورش ماهی در قفس (در دریا) بوده
که قادر است با استفاده از منابع جدید ،غیرتعریف

جاییکه پروژه پرورش ماهی در قفس های دریایی
به عنوان یکی از سرفصل ها و پروژه های اقتصاد
مقاومتی با هدف دستیابی به تولید ساالنه ۲۰۰
هزار تن در پایان برنامه ششم توسعه ،مورد توجه
محیط های دریایی ،اقدام به ایجاد بستر تولید می
قرار گرفته اســت .ایجاد محیط و بستر تولید در
نمایند ،تاکنون با استفاده از ارز دولتی وارد کشور
دریــا به صورت محصور شــده ،از جمله الزامات
ی گردید .این امر در حالی است که هیئت دولت
م
توســعه این فعالیت به شمار می رود که به دلیل
براســاس مصوبه شــماره /۷۲۱۹۱ت۵۶۸۰۳هـ
وابستگی شــدید آن به تکنولوژی روز ،تجهیزات
مورخ  ۱۲شهریور  ۱۳۹۸واردات این تجهیزات را
آن از منابع خارجی و از طریق واردات تأمین می از لیست دریافت ارز حذف نموده است .بنابراین
شود .در سال های اخیر و همزمان با توسعه این وزارت جهادکشــاورزی درخواست کرده است در
فعالیت ،بخشی از نیازمندی ها از جمله لوله های این تصویبنامه عالوه بر کمباین و نشاء کار برنج،

شده (به لحاظ موقعیت طبیعی) و در مناطقی که
فعالیت تولیدی دیگری برای آن ها متصور نیست
اقدام به تولید ،اشــتغال ،تأمین بخشی از اهداف
امنیت غذایی و در کنــار آن ها ارزآوری نماید تا

مورد استفاده با استانداردهای جهانی و مورد تأیید
ســازندگان اصلی ،بومیسازی و در داخل تولید
شدهاند و بخش دیگری از تجهیزات مورد نیاز به
منظور ایجاد انگیزه برای ســرمایهگذارانی که در

تجهیزات پرورش ماهی در دریا نیز افزوده شــود.
براســاس اعالم دفتر هیئت دولت ،این پیشنهاد
هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد
هیئت دولت است.

تاثیر افزایش دمای اقیانوسها بر تغییر اکوسیست م های دریایی

محققان در بررسیهای جدید خود به ارزیابی
اطالعات مربوط به هزاران گونه در  ۲۰۰گروه
جمعیتی محیط زیســتی مختلف پرداختند.

هــدف از ایــن مطالعه
بررســی تاثیــر افزایش
دمــای آب بر گونههای
جانــوری دریایــی بوده
ی ها حاکی
است .بررس 
از آن اســت ترکیــب
گــروه هــای جمعیتی
ت پوستان
ماهیها ،سخ 
ن هــا دچار
و پالنکتــو 
تغییرات چشــمگیری
شدهاند که این تغییرات
میتواند تاثیرات چشــمگیری بر صید ماهی
داشته باشد .محققان کانادایی اظهار داشتند:
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تغییرات

دمایی گروه های جمعیتی موجودات دریایی

را تغییر شــکل میدهد .دمای اقیانوسها در

برخی مناطق جهــان از جمله خلیج مکزیک
ثابت مانده و تســلط گونهها تغییری نکرده

اســت .اما در نقاط دیگر همچــون اقیانوس
اطلس شمالی روند افزایش دما موجب افزایش

تسلط گونههای گرمابی شده است .براساس
این گزارش از یونایتدپرس ،به گفته محققان

کانادایــی با باال رفتن دمای جهانی گون ه های

گرمابی به ســرعت در حال افزایش هستند و
گونههای دریایی سردابی کاهش پیدا کردهاند.

این تغییــرات اغلب با مختل شــدن زنجیره
غذایی و صید ماهی همراه است.
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مدیرعامل شرکت طرح توسعه نیکسا :

بیمه یکی از مشکالت تولید کنندگان ماهی در قفس  /سرمایه ای بر روی آب
مدیرعامل شــرکت طرح توسعه نیکسا که در
دیدار اخیر  2500نفــر از فعاالن اقتصادی با
رهبر معظم انقالب ســخنرانی داشت ،اظهار
داشــت :ذخایر دریایی آبزیان در ایران و سایر
کشورها در حال کاهش است؛ به همین منظور
با سیاســت های وزیر جهاد کشــاورزی برای
تولید آبزیان بزرگترین مزرعه پرورش ماهی در
قفس در ایران با تکنولــوژی روز دنیا در دور
افتادهترین نقطه استان هرمزگان ایجاد شده
است .حسین یوســفی افزود :این مزرعه برای
 108نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و
 50درصد محصول تولید آن به خارج از کشور
صادر و مابقی در بازار داخلی مصرف می شود.
مدیرعامل این شرکت پرورش ماهی در قفس
ادامه داد :محصــول تولید این مزرعه ،ماهی
های صبیتی و شــانک است که هر دو رقم در
بازار های جهانی مشــتری زیادی دارد .وی با
اشاره به اظهارات خود در دیدار با رهبر معظم
انقالب تصریح کــرد :با توجه به اینکه  5هزار
کیلومتر سواحل شــمال و جنوب با احتساب
جزایر ،ســاحل داریم فرصت مناســبی برای
اشتغال در مناطق محروم و مرزی کشور ایجاد
شده است که عالوه بر تولید ،ارزآوری و اشتغال
پایدار برای کشــور ،امنیت و تثبیت سکونت
سواحل نشینان را نیز به ارمغان می آرود.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واردات
تجهیزات تولید ماهی در قفس
مدیرعامل شرکت طرح توسعه نیکسا ادامه داد:
 70درصد تجهیرات مورد نیاز پرورش ماهی در
قفس وارداتی است و با توجه به اینکه به طور
مستقیم برای تولید مورد استفاده قرار می گیرد
نبایــد از واردات آن مالیات بر ارزش افزوده 9
درصــدی اخذ کرد .وی اظهار داشــت :قصد
شــرکت ما از واردات این محصوالت ،فروش
در بازار نیست ،بلکه واردات تکنولوژی است و
برای مصارف داخلی خود شرکت استفاده می
شود اما با این وجود مجبور به پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده هســتیم .یوسفی در ادامه با
اشاره به امکان توسعه این صنعت گفت :همه
صیادانی که در منطقه اقدام به صید می کنند
می توانند با دریافت تسهیالت ارزان قیمت به
راحتــی واحد های  50تنی تا  200تنی را راه
اندازی و به این صنعت ورود پیدا کنند.
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وظایف حاکمیتی برای پرورش
ماهی در قفس به درستی انجام
ی شود
نم 
یوسفی اظهار داشــت :میزان تولید
میگوی کشور بعد از انقالب صفر بود
و دولت وقت تسهیالتی زیادی برای
راه اندازی این صنعت پرداخت کرد
اما اکنون بدون اتکا دولت به سرعت
به کار خود ادامه می دهد .وی افزود:
شرکت ما بخش زیادی از کار هایی که انجام
می دهد حاکمیتی اســت به طوری که تا به
امروز واکسن این ماهیها در ایران نیامده بود به
همین منظور مجبور شدیم به صورت شخصی
برای تامین واکســن مورد نیاز اقدام کردم؛ در
بحث آموزش نیز کارشناســان خــود را برای
آموزش به ترکیه اعزام میکنیم همچنین از
کارشناسان مطرح دنیا با هزینه های شخصی
برای حضور در ایران و انتقال دانش و آموزش
دعوت به عمل می آوریم .مدیرعامل شــرکت
طرح توسعه نیکســا اظهار داشت :در صورتی
که این صنعت در کشــور پــا بگیرد و بتوانیم
بچه ماهی را در داخل تولید کنیم بسیاری از
مشــکالت حل می شــود؛ در حال حاضر در
شــرکت خودمان به دنبال تولید بچه ماهی از
بیمه محصوالت کشــاورزی
هنوز چهار چوب مشــخصی

برای صنعت جدیــد پرورش
ماهی در قفــس ایجاد نکرده
است درحالی که تمام سرمایه
فعاالن این بخش در دریا و در

معرض حوادث طبیعی اســت.

ماهی های مولد خلیج فارس هستیم ،درحالی
که این وظایف را باید سازمان تحقیقات شیالت
انجام دهد .وی اظهار داشت :در کشور ترکیه
فردی با سی و پنج تن ماهی پرورش ماهی در
قفس را شــروع کرده و امروز آن را به شصت
و پنج هزار تن رسانده است؛ او چه کار کرده،
چرا ما نیز نباید بتوانیم این کار را انجام دهیم؟
یوسفی گفت :رهبر معظم انقالب در این دیدار

فرمودند که مشکالتی که هست باید برداشته
شود و گیرها رفع شود.
ظرفیت  4میلیون تنی پرورش ماهی در
قفس
وی بــه این موضوع نیز اشــاره کرد که مقام
معظم رهبری زمانی که شنیدند تولید آبزیان
در کشــور که قبل از پیروزی انقالب  32هزار
تن بود ،امروز به یک میلیون و  260هزار تن
رسیده است فرمودند :این توفیق ها نیز باید
منعکس شود؛ اگر مشکالت منتقل می شود
موفقیت ها نیز باید منتقل شــود .وی اظهار
داشــت :در این دیدار رهبر معظم انقالب به
اهمیت بهرمندی از ظرفیت های کشور اشاره
کردند .مدیرعامل شرکت طرح توسعه نیکسا
اظهار داشــت :باید توجه داشت که توانمندی
های کشورمان بســیار باال است به طوری که
بر اساس مطالعات سازمان شیالت و مهندسان
داخلی و خارجی در بخش تولید ماهی قفس،
میتوانیم  4میلیون تن تولید داشته باشیم.
پرورش ماهی در قفس بیمه ندارد
وی اظهار داشــت :بیمه محصوالت کشاورزی
هنوز چهار چوب مشــخصی برای این صنعت
جدید (پــرورش ماهی در قفس) ایجاد نکرده
درحالی که در همه بخــشهای دیگر مانند
زراعــت و دام و طیور خدمات بیمه ای تعریف
شده است .یوســفی با اشاره به اینکه حوادث
طبیعی زیادی در دریا و برای صنعت پرورش
ماهی در قفس وجود دارد گفت :ورود بیمه به
این صنعت از الزامات است در غیر این صورت
پرورش ماهی در قفس رشد نمیکند؛ در دریا
حوادث پیش بینی نشده زیادی وجود دارد که
ک شبه همه سرمایه یک تولید
ممکن است ی 
کننده را از بین ببرد.
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رونــق صنعــت پــرورش ماهی كشــور

خودكفایــی در تامیــن نهــادههــا الزمه

سرپرســت گروه پرورش ماهی در قفس اداره
كل شیالت استان بوشهر گفت :در زمان حاضر
تنها یك شــركت تامینكننده بچهماهی در
كشور در شهرســتان تنگستان استان بوشهر
فعال است اما به دلیل برخی نوسانهای ارزی
سال گذشته نتوانســتند به اندازه كافی بچه
ماهی وارد كنند .حامد رضایی افزود :در زمان
حاضر در زمینه تامین قفس و سایر لوازم مورد
نیــاز در این بخش
مشــكل و كمبودی
وجود ندارد اما برای
تامین بچــه ماهی
بایــد كارهــای زیر
بنایی انجام شــود.
وی تامین نشــدن
بچــه ماهــی باعث
ی شود همواره این
م
صنعت متزلزل باشد
این درحالی است كه
بــا دادن مجوزهای
الزم در ایــن بخش
و ســایر بخــشها
باید میزان وابستگی
به واردات ملزومات
این صنعت را كاهش
داد .سرپرست گروه
پــرورش ماهی در
قفــس اداره كل
شیالت استان بوشهر
بیان كرد :با توجه به
بازگشــت سرمایه و
ســودآوری صنعت
پــرورش ماهی باید
ت هــای
زیرســاخ 
الزم در ایــن بخش
از جملــه تامین و
تكثیر بچــه ماهی
دراین استان فراهم شود .این مسئول ادامه داد:
همچنین وابستگی و واردات در صنعت پرورش
ن های ارزی
ماهی در قفس با توجه به نوســا 
موجب گرانی این صنعت میشود .رضایی با
بیان اینكه شهرســتان تنگستان مستعدترین
منطقه برای تامین زیرســاختهای پرورش
ماهی اســت گفت :سواحل و دریا محلی برای
فعالیت آبزیپروری است این در حالی است
كه مابقی صنایع باید با حفظ حریم در ساحل

فعالیت كنند و با توجه به اینكه آبزیپروری
ی كند
برخالف صنایع دیگــر آب را آلوده نم 
اولویت فعالیت باید با آبزیپروی باشــد .وی
یادآور شــد :در زمان حاضر تولید  ۲۰۰هزار
تن ماهی پرورشــی در قفس تــا پایان برنامه
ششم توسعه برای كشور پیشبینی شده كه
از این میزان ســهم استان بوشهر  ۵۰هزار تن
اســت و برای رسیدن به این برنامه باید بطور
میانگین  ۶۰تــا  ۷۰میلیون قطعه بچه ماهی
در این اســتان تامین شــود .رضایی در باره
اســتقبال ســرمای ه گذاران از صنعت پرورش
ماهی در قفس در استان بوشهر گفت :هرچند
این صنعت توجیهپذیر همراه با ســودآوری
باالیی اســت و در كمتر از یكســال بازگشت
ســرمایه انجام میشــود اما نیازمند سرمایه
اولیه باالیی است و با توجه به جدید بودن آن،
بخش خصوصی وارد نمیشود .سرپرست گروه
پرورش ماهی در قفس اداره كل شیالت استان
بوشهر اضافه كرد :در همین ارتباط تسهیالت
با بهره كم مناســبی پیشبینی شــده اما به
دلیل درخواست ضمانت های بانكی سنگین
از جمله ســندهای ملكی از ســوی بانك ها
ســرمای ه گذاران توان تامین این ضمانتنامه
ها را ندارند .رضایی یادآور شــد :تاكنون تنها
 ۱۰میلیارد تومان تسهیالت با كارمزد  ۴درصد
به یكی از متقاضیان پرداخت و  ۱۰نفر نیز به
بانكها معرفی شده اند .وی ادامه داد :از نظر
علم و تجهیزات مورد نیاز برای صنعت پرورش
ماهی مشكل و كمبودی در استان بوشهر وجود
ندارد اما داوطلبان و فعاالن در این صنعت در
بخش تامین منابع مالی مشــكالتی دارند كه
روانسازی شرایط پرداخت تسهیالت در این
بخش ضروری است .رضایی اضافه كرد :امكان
پرورش گون ه های زیادی از ماهیان وجود دارد
ی باس كه مقاوم
اما در زمان حاضر از گونه س 
و ارزانتر نسبت به گونههای دیگر است برای
پرورش ماهی در قفس استفاده میشود .وی
یادآور شــد :با توجه به ضعف منابع و ذخایر
دریایی و اینكه تولید هر ۱۷تن محصول زمینه
اشــتغال مستقیم یك نفر را فراهم میكند و
ضرورت ایجاد صنایع پسین و پیشین و آبادانی
مناطق پرداختن به این صنعت الزامی اســت.
رضایی گفت :همچنین استان بوشهر به لحاظ
شــرایط آب و هوایی ،فراهم بودن زیرساخت
هــای الزم ،كیفیت آب خلیــج فارس در این
ب تری برای رونق صنعت
استان شرایط مناس 

پــرورش ماهی در قفــس دارد كه انتظار م 
ی
رود شرایط برای این صنعت در استان بیشتر
فراهم شود .سرپرست گروه پرورش ماهی در
قفس اداره كل شیالت اســتان بوشهر افزود:
با توجه به بازســازی قفسها و بهین ه سازی
آنها امســال تولید یك هزار و  ۵۰۰تن ماهی
سیباس پرورشی در استان بوشهر پیش بینی
شدهاست .رضایی بیان كرد :تاكنون افزون بر
 ۱۰۰میلیارد تومان در پروژه پرورش ماهی در
قفس استان بوشهر سرمای ه گذاری شدهاست.
وی یادآو رشد :پروژه ماهی در قفس پروتئین
گستر با ظرفیت اسمی پنج هزار تن ،آرام صید
 ۲هزار تن در هر دوره و طرح پرورش ماهی در
قفــس دیلم با یكهزار تن ظرفیت و  ۱۰۵هزار
قطعه ذخیره ســازی در سال جاری در استان
بوشــهر وارد مدار تولید شــدهاست .رضایی
درباره اجرای پروژه پــرورش ماهی در قفس
در دریاچه پشت سد رئیسعلی دلواری ،گفت:
امسال تاكنون  ۵۸۰هزار قطعه بچه ماهی سی
باس در این طرحها ذخیره سازی شده است.
سرپرســت گروه پرروش ماهی در قفس اداره
كل شیالت استان بوشــهر ،گفت :همچنین
ن گستر در منطقه چاه پهن نیز
شركت پروتئی 
چهار قفــس درآبهای خلیج فارس نصب و
 ۵۸۰هزار قطعه ذخیره سازی انجام دادهاست.
وی افزود :توسعه صنایع فرآوری آبزیان برای
حضور در بازارهای بیــنالمللی امری مهم و
ضروری است كه ایجاد كارخانههای فرآوری
ماهی در مناطق ســاحلی استان بوشهر مورد
توجه قرار گرفتهاســت .رضایــی اضافه كرد:
همچنین یك مجموعه  ۵۰۰تنی در شهرستان
دیــر كار نصب و مونتاژ قفسها را انجام و در
ی رسد .وی یادآور
سال جاری به بهرهبرداری م 
شد :تاكنون  ۴۲مجوز پرورش ماهی با ظرفیت
 ۴۶هزار تن در استان بوشهر صادر شده كه از
این تعداد  ۳۶هزار تن پرورانه تاســیس و ۱۳
هزار تن پروانه بهره برداری دریافت كردهاند و
مابقی در مرحله موافقت اصولی هستند.
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تعدیل پدیده های کمانش و واکینگ در خط لوله فراساحل با ارائه راهکار نوین
ایمان سیفی پور فارغ
التحصیــل دکتــری
مهندســی عمــران -
سازه های دریایی است
که دوره کارشناســی
و کارشــناس ارشــد
ســازههای دریایی خود را در دانشگاه تهران
گذرانده اســت و در سال  1393پس از کسب
رتبه اول کنکور دکتری سراسری به تحصیل
در رشته مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های
فراســاحل پرداخته و موفق بــه اخذ مدرک
دکتری از دانشگاه تهران در سال  1397شده
است .جهت آشــنایی عالقه مندان به رشته
مهندســی دریا گفت و گویی بــا وی درباره
تجربیات تحصیلی شان انجام داده ایم.
مختصری از خود و سوابق تحصیلیتان
بیان کنید.
زمینه های پژوهشــی و صنعتی مورد عالقه
اینجانب شــامل سازه های فراساحل ،خطوط
لوله فراســاحل و رایزرها ،پایداری سازه ها و
کمانش ،تحلیل حمل دریایی سازه ها ،تحلیل
بلند کردن سازه های فوق سنگین ،سازه های
فوالدی ،تحلیل اجزای محدود و تعمیر سازه ها
با استفاده از پلیمرهای کامپوزیتی است.
موضــوع پژوهشــی در دوره کارشناســی
ارشــد با عنوان "بررســی رفتار خطوط لوله
فراســاحل در محل دهانه آزاد تحت نیروهای
هیدرودینامیــک" با اســتاد راهنمایی دکتر
میرقادری و دکتر نایینی انجام شده است .در
دوره دکتری نیز با راهنمایی دکتر محمدرضا
بهاری و مشــاوره دکتر میرقادری به "بررسی
پدیده کمانش خطوط لوله فراســاحل ناشی
نیروهای فشار داخلی و دمای باال" پرداختم.
در سال  2018میالدی هم به عنوان پژوهشگر
در دانشگاه استرالیای غربی به تحقیق در مورد
پدیده واکینگ خطوط لوله فراساحل پرداختم.
مرکز فراساحل این دانشگاه از جمله معتبرترین
مراکز پژوهشی در زمینه سازه های دریایی در
ســطح بین المللی می باشد .به عنوان نتیجه
حاصــل از این تحقیقــات ،روش نوینی برای
نصب خطوط لوله دریایی ارائه شده است که
منجر به بهبود رفتار خطوط لوله فراساحل در
زمان بهره برداری می گردد.
نتایج تحقیقات بر روی خطوط لوله و سازههای
فراســاحل در یک جلد کتــاب تحت عنوان
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"طراحی خطوط لوله فراســاحل" و همچنین
مقاالت منتشــر شــده و در حال انتشــار در
مجالت و کنفرانس هــای بین المللی جمع
آوری شده است .رســاله دکتری اینجانب به
عنوان رساله برتر در زمینه سازه های دریایی
توســط انجمن دریایی ایران در سال 1397
برگزیده شده است.
فعالیت در صنعت فراساحل نیز از سال 1392
با حضــور در بخش های مختلــف طراحی،
ساخت و نصب انواع سازه های فراساحل بوده
است .از جمله سایر فعالیت های بنده می توان
به عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای از
جمله انجمن مهندسی دریایی ایران ،سازمان
نظام مهندسی و همچنین عضویت در هیات
تحریریه مجله بین المللی در زمینه سازه های
دریایی اشاره نمود.
در مورد پــروژه و موضوعی که در آن
زمینه کار کردین توضیح بیشتری دهید.
وقوع حوادث و آســیب ها در سازه های نفت
و گاز فراســاحلی می تواند منجــر به توقف
تولید شود و پیامدهای شدید محیط زیستی
را در پی داشته باشــد .عالوه بر آن تعمیرات
سازه های فراساحلی بسیار پر هزینه هستند.
لکن انجام مطالعات و تحقیقات بر روی رفتار
ســازههای فراســاحل دارای اهمیت فراوانی
میباشد.
به طور کلی بهره برداری از سازه های دریایی
نیازمند بازرسی های منظم برنامه ریزی شده
به صورت مستمر در طول عمر سازه است .با
توجه به هزینه زیاد این گونه بازرســی ها در
ســازه های فراســاحل ،مبنای مناسبی برای
مدیریت بازرســی ها ،تعمیر و نگه داری مورد
نیاز اســت .لذا ،پرداختن بــه موضوع ارزیابی
ریســک و قابلیت اطمینان پذیری سازه های
فراســاحل و بررسی و اجرای روش های نوین
تعمیر ،نگه داری و بهبود عملکرد ســازه های
فراساحل می تواند مورد توجه پژوهشگران و
متخصصان صنعت فراساحل قرار گیرد.
موضوع تحقیق بنده بررســی رفتار ســازهای
خطــوط لوله فراســاحل تحت اثــر ترکیب
نیروهای مختلف عملکردی بوده است .خطوط
لوله فراساحل عموما به صورت غیر مدفون بر
روی بســتر قرار گرفته انــد و تحت نیروهای
بسیار زیاد دما و فشــار قرار دارند .این نیروها
بخصوص در آب های عمیق و در خطوط لوله

کوتاه درون میدانی می تواند منجر به حرکت
طولی خط لوله در امتداد محور آن و همچنین
تغییر شــکل جانبی خط لوله گــردد که به
عنوان پدیــده های واکینگ و کمانش جانبی
خط لوله شــناخته می شوند .در صورت عدم
کنترل کمانش جانبی خطوط لوله مشکالتی
از قبیل تغییر شکل بیش از حد و گسیختگی
لوله به وقوع می پیوندد .از طرفی جابه جایی
محوری خط لوله به صورت تجمعی در طول
عمر مفید میدان فراســاحل می تواند موجب
آسیب -دیدگی لوله و تاسیسات در دو انتهای
آن گردد کــه نمونه هایی از این آســیب ها
در مناطــق مختلف از جمله خلیج مکزیک و
دریایی شمال مشاهده شده است.
به منظور کنترل واکینگ عموما از سازه های
مهاری استفاده می گردد و همچنین به جهت
بهبود رفتار در پدیده کمانش با توجه به عدم
اطمینان از وقوع آن در خط لوله از روش های
کمانش کنترل شده استفاده می شود .نصب
اســلیپرها ،المان های شناوری برای خط لوله
از جمله روش های متــداول کنترل کمانش
جانبی هستند .اجرای هر یک از این روش ها
خطوط لوله در آب های عمیق بسیار پر هزینه
بــوده و برای یک پروژه به عنوان نمونه حدود
 10درصد کل هزینه پروژه خط لوله را به خود
اختصاص داده اســت .لذا موضوع اصلی این
پروژه پژوهشــی به ارائه راهکار خالقانه نصب
خطــوط لوله به جهت کنترل این پدیده ها با
اســتفاده از روش مقرون به صرفه می پردازد.
ایجاد تغییر شکل های متناوب در زمان نصب
خط لوله و همچنین ارائه راهکار نوین از نحوه
قرار دادن خط لوله بر روی بستر دریا می تواند
تاثیر به سزایی در تعدیل پدیده های کمانش
و واکینگ در خط لوله فراساحل داشته باشد.
صحبت پایانی:
در اینجا الزم می دانم از خانوادهام که همواره
پشــتیبان و مشــوق من بودهاند ،تشــکر و
قدردانینمایم .از اساتید بزرگوار آقایان دکتر
بهــاری و دکتر میرقادری کــه در انجام این
تحقیق مرا یاری نمودهاند کمال تشکر نموده
و برای ایشان آرزوی سالمتی و سعادت دارم.
همچنین از اساتید ارجمند آقایان دکتر واکر و
ی ها و راهنماییهای
دکتر کیمیایی به دلیل یار 
ایشان در انجام بخشی از تحقیقات بنده بسیار
سپاسگزارم.

Marine Engineering

انرژی های نو راهی به سوی ایرانی سبز

میالد ذبیحی فارغ التحصیل دکتری ســواحل،
بنادر و ســازه هــای دریایی از پژوهشــگاه ملی
اقیانوس شناســی و علوم جوی می باشد .جهت
آشنایی عالقه مندان به رشته های دریایی گفت و
گویی با وی درباره تجربیات تحصیلی شان انجام
داده ایم که می خوانید.
مختصری از خود و سوابق تحصیلیتان بیان
کنید.
دوره کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد سازه
هــای دریایی را به ترتیب در دانشــگاه صنعتی
نوشیروانی بابل و دانشــگاه علم و صنعت تهران
گذرانــدم و در ســال  97موفق بــه اخذ مدرک
دکتری رشته سواحل ،بنادر و سازه های دریایی
از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
شدم .اســاتید گرانقدر دوره دکتری آقایان دکتر
ســعید مظاهری و دکتر مسعود منتظری نمین
بودند .من در دوره دکتری به تدریس در دانشگاه
آزاد مشــغول بودم و همچنیــن در این دوره به
عنوان کارشــناس بخش بندرسازی و سازه های
دریایی شــرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
نیز فعالیت داشــتم .در حال حاضر هم در حوزه
صنعت ساختمان به طرح و نظارت ساختمان ها
مشغولم و هم در حوزه کارهای دریایی با فعاالن
دریایی به صورت پروژه ای همکاری می کنم.
در مورد پروژه و موضوعی که در آن زمینه
کار کردین توضیح بیشتری دهید.
موضوع تحقیقاتی من در مورد انرژی های تجدید
پذیر دریایی بود و من به طور خاص روی موضوع
استحصال انرژی امواج با استفاده از دستگاه ستون
نوسانگر آب ( )OWCمطالعه کردم .یکی از بحث
های روز دنیا اســتفاده از انرژی های پاک است
به طوریکه بســیاری از دانشگاه های مطرح دنیا
موضوعات تحقیقاتی خود را بر روی این ســبک
موضوعات متمرکز کرده اند چرا که عالوه بر اینکه
سوخت های فســیلی تجدید ناپذیرند ،استفاده
از آنها اثرات مخرب زیســت محیطی زیادی نیز

دارد که از آن جمله می توان به گرمایش
زمین و تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
در این مطالعه دستگاه جذب انرژی موج
یک ستون نوســانگر آب ( )OWCبود.
این دستگاه طوری طراحی می شود که
موج برخوردی به ســازه باعث تحریک
تراز ســطح آب داخل محفظه دستگاه
می شود .نوسانات تراز آب داخل دستگاه
باعث فشــرده و مکیده شدن هوای محبوس در
محفظه می شــود .این هوای فشرده و یا مکیده
شده از یک نازل خارج شده و به توربین می رسد
و توربیــن را به حرکت در می آورد .بدین ترتیب
به کمک یک ژنراتور می توان از چرخش توربین
برای تولید برق اســتفاده کرد .برای کم شــدن
هزینه های ســاخت این سازه ها می توان آنها را
در ترکیب با موج شکن ها استفاده کرد و یا از این
سازه ها برای تامین انرژی مورد نیاز آب شیرین
کن ها که امروزه از موضوعات و چالش های مهم
مهندسی هستند استفاده کرد.
علیرغم مطالعات انجام شــده روی این سیستم
هنوز این سیســتم تجاری ســازی نشده است
کــه دلیل عمده آن عدم شــناخت دقیق پدیده
هیدرودینامیک حاکم بر آن اســت .لذا من تاثیر
 4پارامتر ارتفاع و پریود موج ،عمق آبخور و اندازه
شیار خروج هوا از سیســتم را مورد بررسی قرار
دادم .از جمله نوآوری های این کار این بود که من
اثرات پارامترهایی مثل ارتفاع موج به عمق آبخور
دیواره جلویی سیســتم در حالت بهینه را تحت
تاثیر امواج نامنظم که شرایط واقعی تری از دریا
را شبیه سازی می کند ،بررسی گردید .نکته مهم
دیگر این بود که در بسیاری از مطالعات قبلی یا از
امواج منظم برای شبیه سازی استفاده کرده بودند
و یا اگر امواج نامنظم بوده مقیاس انجام آزمایش
ها کوچک بوده است .این موضوع باعث شده بود
که در مطالعات قبلی نوســانات سطح آب داخل
محفظه و به تبع آن تخمین انرژی اســتحصال
شــده به درستی شــبیه سازی نشــود و امکان
بررســی مدهای اسالشینگ وجود نداشته باشد.
بدین ترتیب در این تحقیق در کنار بررسی اثرات
پارامترهای مختلف هندسی و هیدرودینامیکی،
پدیده نشت هوا از سیستم و مدهای اسالشینگ
داخل سیستم و اثرات آن را کام ً
ال بررسی گردید
و الزم به ذکر اســت از این تحقیق پنج مقاله در
مجالت معتبر بین المللی منتشر شده است.

کار آزمایشگاهی هم داشتین؟
بله ،مطالعه دوره دکتری هم شــامل مدل سازی
عددی و هم مدل سازی فیزیکی بود .تست های
آزمایشگاهی را در آزمایشگاه شهدای خلیج فارس
انجام گرفت که واقعاً آزمایشگاه مجهز و به روزی
اســت ولی در عین حال انجام تست های سازه
هــای دریایی در آن به خاطر عمق زیاد به لحاظ
عملیاتی بسیار دشوار است .در واقع باید گفت که
این آزمایشــگاه اساساً جهت تست های مختلف
مرتبط با شــناورها ساخته شــده و در واقع یک
حوضچه کشش است .البته ذکر این نکته ضروری
است که انجام تست ها در این آزمایشگاه با توجه
به ابعاد بزرگ حوضچه بــه ما این اجازه را داد تا
تســت های خود را با مقیاس بزرگتر نســبت به
مطالعات قبلی یعنی مقیاس  1به  15انجام دهیم.
به عبارت دیگر ،ابعاد بزرگ حوضچه آزمایشــگاه
شــهدای خلیج فارس به ما کمک کرد که نتایج
واقع بینانه تری نســبت به نتایج حاصل از تست
های آزمایشــگاهی انجام شده در فلوم موج های
باریک و متداول دریایی داشــته باشــیم .ما بعد
از انجام تســت ها به کمک شبیه سازی عددی،
تفــاوت معنادار نتایج حاصل از انجام تســت در
حوضچه کششی که اثر دیواره ندارد (آزمایشگاه
شهدای خلیج فارس) و فلوم های باریک متداول
دریایی را نشان دادیم .لذا از این لحاظ نیز تست
های انجام شده در آزمایشگاه شهدای خلیج فارس
از مزیت ویژه ای برخوردار بوده اســت .در اینجا
وظیفه خودم میدانم که از مســئوالن آزمایشگاه
به خاطر همکاری صمیمانه ای که داشتند تشکر
کنم.
آینده این رشته و صنعت را چگونه میبینید؟
در چند سال اخیر توجهات به رشته های دریایی
خیلی بیشتر شده است و خیلی از دانشجویان در
مقطع کارشناسی ارشــد این رشته را در اولویت
انتخاب های خود قرار می دهند .اما نکته ای که
به نظر بیشتر باید به آن توجه شود این است که
رشــته های مرتبط با حوزه دریایی به نوعی نیاز
به همکاری میان رشــته ای هم دارند و لذا برای
اینکه تحقیقات هدفمندتر انجام شود نیاز هست
تا دانشگاه ها ،اساتید و دانشجویان دریایی اعم از
سازه های دریایی و یا مهندسی دریا ارتباط علمی،
تحقیقاتی و صنعتی منسجم تری داشته باشند .در
حوزه صنعت دریایی هم فکر می کنم با توجه به
نیاز کشور به آب و کمبود شدید منابع آب ،یکی
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از اولویــت های تحقیقات و صنعت دریایی ما
باید این باشد که به سمت استفاده بهینه از آب
شیرین کن ها و علی الخصوص تامین انرژی
سایت های آب شــیرین کن به کمک انرژی
های تجدیدپذیر حرکت کنیم .این مساله ای
اســت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای
خاورمیانه سرمایه گذاری های زیادی روی آن
انجام شده است .با توجه به اینکه ایران هم از
لحاظ منابع تجدید پذیر انرژی اعم از دریایی و
خورشیدی و باد در شرایط مناسبی است باید
در این زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه را
برقرار کرد تا به امید خدا انرژی های نو راهی

"ایران ساخت" شدن

تجهیزات دریایی و شناورهای سبک توسط شرکتی دانش بنیان

مدیر عامل شرکت دانش بنیان فنی مهندسی
صنعت و دریایی فنآوران سیراف گفت :با
توجه به شــرایط اقتصادی و سیاسی
کشور تولید تجهیزات دریایی داخلی
تا میزان زیادی از نگرانی مالکان
ن هایی همچون
شناور و سازما 
ســازمان بنادر را کاســته و
با توســعه روز افزون این
تجهیزات نیاز به تجهیزات
خارجی بسیار کاهش
یافته است .شرکت
دانــش بنیــان فنی
مهندسی صنعت
و دریایــی فن
آوران سیراف
یکــی از
شــر کت
هایی است
که به همت
متخصصــا ن
داخلــی در حوزه
تولیــد تجهیــزات
دریایــی و شــناورهای
ســبک فعالیت میکند و
به دلیل دانش بنیان شدن از
حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برخوردار است.
ش بنیــان ،طراح و
این شــرکت دان 
تولید کننده شناورهای سبک از جنس
آلومینیوم و فــوالد و تجهیزات مربوط به
آنها اســت .این مجموعه دارای یارد مجهز
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به سوی ایرانی سبز باشد.
برای کسایی که میخواهند وارد این رشته
شوند ،یا دانشــجویانی که در این رشته
تحصیل می کنند چه توصیه ای دارید؟
در بین گرایش های عمران رشته سواحل ،بنادر
و سازه های دریایی یکی از جذاب ترین رشته
ها است که قطعاً مباحث بسیار جدیدی در آن
مطرح می شود که ممکن است تا حد زیادی
مشابه با آن در دوره کارشناسی وجود نداشته
باشــد .لذا قبل از انتخاب این رشــته توصیه
می کنم حتماً عالیق و توانمندی هایشــان را
بررسی کنند .در این رشته دانشجویان هم باید

ساخت شــناور و کارگاههای ساخت تجهیزات دریایی
و همچنین اولین برند تولید کننده تجهیزات دریایی در
ایران اســت .کلی ه محصوالت و خدمات این مجموعه با
ی شوند.
اســتانداردها و تأییدیههای بینالمللی ارائه م 
محصوالت تولیدی این شرکت شامل تجهیزات دریایی
و شــناورهای سبک اســت .همچنین تولید تجهیزات
مختلفی مانند انواع باطری شــارژرهای صنعتی ،شارژر
کنترلر دریایی ،انواع ســامانه چراغ راهنمایی دریایی با
انرژی خورشیدی ،لنترن ،انواع پنل کنترل برق تجهیزات
دریایی ،تابلو برق و چراغ های ناوبری کنترل دریایی هم
ی شود .بنا
از دیگر محصوالت این شــرکت محسوب م 
به گفته مدیر عامل شرکت دانش بنیان فنی مهندسی
صنعت و دریایی فنآوران ســیراف ،شــناورهای تولید
شده این مجموعه شامل بارج غذادهی اتوماتیک مزارع
پرورش ماهی در قفس ،شناور تفریحی خورشیدی ،کافی
شاپ ،شناور خدماتی ماهیگیری پیشرفته آلومینیومی و
شناور زباله جمعکن میشود .حسن ابراهیم پورضیایی
ادامه میدهد :سیراف با اتکا به توانایی باالی تحقیق و
توســعه ،فراتر از نیازهای شناسایی و ابراز شده از طرف
مشتریان ،با رویکرد بهبود کیفیت ،سرعت باالی تولید
ت های رقابتی ،بهترین راهحلها
و همچنین ارائ ه قیم 
ی کند.
را در قالب محصوالت به مشتریان خود عرضه م 
در همین راســتا و برای تضمین هرچه بیشتر کیفیت
ی ترین اهداف
محصوالت ،دستیابی به  TQMجزء اصل 
ما است .مجموعه این عوامل باعث شده این برند همواره
جایگاهی قابل اطمینان نزد مشتریان داشته باشد .میدان
فعالیت این شرکت شامل ارائ ه کنندگان خدمات مختلف
بندری ،ماهیگیری ،حفاظت ساحلی ،مسافربری ،کشتی
سازیهای داخلی و خارجی ،مالکان شناورها ،صاحبان
حوضچ ه ها و بنادر در بخش چرا غ های ترافیک دریایی و
همچنین صنایع فراساحل از قبیل سکوهای نفتی است.
مهمترین توان نر م افزاری این مجموعه ،دانش و تجربه

پیش زمینه خوبی از مســایل سیاالتی داشته
باشــند ،هم باید به لحاظ ســازه ای تسلط
کافی بر مباحث مربوطه داشــته باشــند .در
مورد دانشجویان این رشته هم علی الخصوص
برای دوره دکتری ،به نظرم دانشــجویان باید
موضوعــات تحقیقاتی را انتخاب کنند که اوالً
موضوعات روز دنیا باشد و در عین حال مرتبط
با معضالت صنعت دریایی کشور باشد ،ثانیاً تا
حدی که امکانات موجود اجازه می دهد منجر
بــه تولید محصول و فناوری شــود و صرفاً به
انجام کار مدل سازی عددی اکتفا نکنند.

فراگیر است .این شرکت در زمینه سختافزاری ،قطعات
و مواد اولیه خود را از بهترین و معتبرترین تأمین کننده
ها فراهم میکند .این شــرکت توانسته در هر شرایطی
پرچمدار صنایع دریایی در داخل کشور باشد و در عین
حال حضور بینالمللی موفقی در بین برندهای جهانی
داشته باشد .پورضیایی درباره ضرورت بومیسازی این
تجهیزات در داخل کشور ،میگوید :با توجه به شرایط
اقتصادی و سیاسی کشور تولید تجهیزات دریایی داخلی
ن هایی
تا میزان زیادی از نگرانی مالکان شناور و سازما 
همچون سازمان بنادر را کاسته و با توسعه روز افزون این
تجهیزات نیاز به تجهیزات خارجی بسیار کاهش یافته
اســت .به گفته وی ،شرکت سیراف در زمینه تجهیزات
دریایی جزء شــناختهشدهترین برندها در این صنعت
اســت .خدمات پــس از فروش این شــرکت در زمینه
تجهیزات دریایی که امروزه یکی از دغدغههای استفاده
از تجهیزات خارجی است با وجود این شرکت در کشور
مرتفع شده اســت .این شرکت با کمک توان تخصصی
خود و به همت نیروهای متخصصش موفق به صادرات
یک فروند شناور ماهیگیری به کشور قطر شده است و
با توجه به اوضاع فعلی منطقه ،امکان صادرات شــناور
و تجهیزات دریایی به کشــورهای حــوزه خزر و خلیج
فــارس هم وجود دارد .این فعــال دانشبنیانی معتقد
است که در داخل کشور به دلیل رشد روزافزون صنعت
ی پروری ،شناورهای غذادهی به قفسهای دریایی
آبز 
و شــناورهای خدماترســان به آنها یکی از نیازهای
اصلی این صنعت است که شرکت ما توانایی ساخت آنها
ش بنیان در دوران فعالیت خود
را دارد .این شــرکت دان 
ت های صندوق نوآوری و شکوفایی برای حضور
از حمای 
در نمایشگاههای داخلی و خارجی استفاده کرده است
و توانسته مبلغی در حدود  1تا  5میلیون دالر ارز آوری
صادرات شناور برای کشور به ارمغان بیاورد.
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ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻐﺮوق ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎزهﻫﺎي درﯾـﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻏﻮاﺻـﯽ ﻓﻨـﯽ در درﯾـﺎ و
ﺳﺪﻫﺎي ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رواج ﻋﻠـﻢ ﻏﻮاﺻـﯽ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻏﻮاﺻـﺎن
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل اﯾﻤﻨـﯽ در ﺳـﺎل  1384ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻏﻮاﺻﯽ را در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ و دارا ﺑـﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗـﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻦآوري روز ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎر آزﻣﻮده آﻣﺎده اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ،ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ زﯾﺮآﺑﯽ  -ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻮﯾﻪﻫـﺎي - SPM
ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ آﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞﮔﺬاري زﯾﺮ آب  -اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب زﯾﺮ آﺑـﯽ )- (NDT
ﺗﻌﻤﯿﺮات درﯾﭽﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ آب در ﺳـﺪﻫﺎ  -ﻃﺮاﺣـﯽ و اﺟـﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻠ ﯿـﺎت
ﺗﻌﻤﯿﺮي ،ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻧﻮﺳﺎزي در ﻗﺴﻤﺖ روي آب و زﯾﺮ آب ﺳﮑﻮﻫﺎ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ و اﺳﮑﻠﻪ ﻫـﺎ -
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ زﯾﺮآﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦآوري روز  -ﻋﻤﻠ ﯿـﺎت
ﻧﺠﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه و ﻣﻐﺮوق ،اﺳﺘﺨﺮاج و ﻧﺠﺎت ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻐﺮوق  -آﻣﺎده ﺳﺎزي
و ﯾﺪك ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه و داراي ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري  -اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺻﺪﻣﻪ دﯾـﺪه
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﻋﻤﺎق زﯾﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﻮاﺻﯽ اﺷﺒﺎع  -اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻏﻮاﺻﯽ

