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همکاری و هم افزایی الزمه عبور از بحران
اســفند نود و هشت اســت و سرمقاله نشریه
مهندسی دریا بنا به روال هرساله می بایست
تبریک سال نو و جمع بندی نظرات کارشناسان
و مسئولین برای پیشرفت صنایع دریایی باشد.
اما امسال با شیوع ویروس کرونا (کووید)۱۹-
نه تنها ایران بلکه جهان با بحرانی بزرگ روبرو
اســت .اگرچه در بعضی کشــورها این بحران
بیشتر و در بعضی دیگر کمتر است ولی بصورت
کلی دنیای تجارت و حمل و نقل بسیار تحت
تاثیر این موضوع قرار گرفته است.
ویروس کرونا دارد قربانیان بسیاری در دنیا می
ی هستند .این
گیرد و این روزها ،روزهای عجیب 
ویروس منحوس از لحاظ جغرافیایی در حال
گسترش شــتابان در جهان است و دنیا گیر
ت شرکت
شدن آن تأثیرات فزاینده ای بر فعالی 
های تجاری و تولیدی در جهان می گذارد .در
همین حال ،شرکت های حمل و نقل زمینی،
هوایــی و دریایی در خط مقدم تأثیرات منفی
اقتصادی این ویروس با بســته شدن مسیرها
به پای
قــرار دارند .تمامی ملتها و رهبران پا 
رشد آمار مبتالیان به این ویروس ،نگران عواقب
اقتصادی آن نیز می باشند که با رشد روزافزون
همراه بوده اســت .نحوه مواجه شدن جهان با
شیوع کرونا نشــان داد پیشرفت های فناوری
و جهانی ســازی و مالحظات بازار آزاد ،به رغم
نــکات مثبت و منفی آنها ،همگی بخشــی از
معادالت آینده باقی خواهند ماند .ما در جهانی
مرتبط با هم زندگــی می کنیم و به یکدیگر
متکی هستیم از این رو همکاری با یکدیگر یک
ضرورت است و انزوا و تصمیم های یکجانبه در
دراز مدت با شکســت مواجه خواهد شد .پس
بهتر است مبانی منطقی برای تعامل بین المللی

بین دولت ها و جوامع ترسیم شود و همه به آن
پایبندباشند.
در حــوزه دریایــی کشــور ،نــاوگان و پایانه
های دریایی بر اســاس اعالم سازمان بنادر و
دریانوردی ،کلیه اطالعیه ها و دستورالعمل های
دریافتی از ســازمان جهانی بهداشت ،سازمان
جهانی دریانوردی ،وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی و اورژانس کشور در خصوص
توصیه های بهداشتی در مقابله با ویروس را به
طور مداوم ابالغ و بر سالمت محیط کار ،اجرای
دستور العمل ها و رویه های عملیاتی استاندارد
و راهنمای گام به گام بازرسی بهداشتی شناورها
و دســتور العمل های اجرایی مرتبط با نحوه
برخورد با بیماران مشــکوک آلوده به ویروس
کرونا تأکید دارد .اقدامات پیشگیرانه در تمامی
بنادر در دســتور كار قرار گرفته اســت و این
سازمان اقدامات بسیاری مثل تشکیل كارگروه
ویژه انجام داده است .از آنجاییکه عمده تجارت
جهانی از طریق دریا و بنادر انجام میشــود،
ی هایی را از جمله کاهش
قرنطینه شدن نگران 
سطح تجارت کشور از طریق دریا به وجود آورده
است .بنابراین با بروز شرایط اخیر ،شاهد افزایش
بیکاری در بین شرکت های حمل و نقلی ،لنج
داران و خدمــه اینگونه شــناورها همزمان با
کاهش واردات و صادرات کاالها از طریق بنادر
خواهیم بود .چالش فعلی میتواند برای ورود و
خروج کاالها برای کشورمان مشکالت ،تاخیرات
و محدودیتهایی را به دنبال داشــته باشد .با
این اوصاف ،وظیفه سنگینی بر عهده مسئولین
بندری و متولیــان و مجریان صنعت حمل و
نقل کشورمان است .مسلماً بدون برنامهریزی
دقیق ،عزم ملی و همهجانبه كلیه دســتگاه

ش آفرین در امور دریایی
ن های نقــ 
ها و ارگا 
ی توان انتظارات غیر واقعی داشــت .امید
نمــ 
است با الطاف خدای مهربان با حفظ وحدت،
یکپارچگی ،همدلی ،شکیبایی ،هم افزایی و به
كار گیری دســتورالعمل های ابالغی از سوی
وزارت بهداشت و درمان بتوانیم بزودی شاهد
ریشه كن شدن این ویروس مخرب باشیم.
جا دارد که ضمن اظهار تأسف از جان باختن
عزیزانمان در اثر این بیماری و آســیب دیدن
انبوهی از هموطنــان و دیگر مردمان جهان و
آرزوی بهبودی بیماران و مهار شدن این آفت
در برابر فداکاری ،کاردانی ،تالش خطر پذیرانه
و ارجمند تمامی مجموعه ها منجمله جامعه
گرانقدر خدمتگزار بهداشت و درمان سر تعظیم
فرود آوریم و تالششان را در همه سطوح قدر
بدانیم .شیوع کرونا نشان داد تعامل با مسائل
به شکلی پیشگیرانه و راهبردی ،یک ضرورت
است و رسیدگی به مسائلی مانند تغییرات آب
و هوایی و کمبود آب سالم و  ...نیازمند تعامل
بین المللی است.
پیشاپیش فرارســیدن سال نو و بهار طبيعت
را تبریک عرض نمــوده و امیدواریم به فضل
و رحمت خداوند متعال ســال 1399سالی پر
از سالمتی ،بركت و موفقيت برای تمام مردم
جهان باشــد ،از هموطنان خواهشمندیم به
توصی ه های بهداشتی توجه نموده و درجهت
ریشــه كنی این ویروس با مسئولین بهداشت
و درمان همكاری تا ان شــاء اهلل به یاری هم
کشــورمان بتواند از این شرایط بحرانی عبور
نماید.
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 ۴۱اقدام سازمان بنادر برای مقابله با ویروس کرونا در حوزه ناوگان و پایانه ها
مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی مهم ترین اقدامات این سازمان طی مدت اخیر را به منظور پیشگیری از شیوع این
ویروس در حوزه ناوگان و پایانه ها تشریح کرد.
مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر
و دریانوردی به اهم اقدامات انجام شــده از سوی
سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه ناوگان و پایانه
های دریایی اشاره کرد و گفت :اقدامات مختلفی
از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در بخش های
مختلف به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در
دستور کار قرار گرفته است و فعالیت ها با جدیت
در ایــن رابطه دنبال می شــود .چنگیز جوادپور
مشــروح مهم ترین اقدامات انجام شده از سوی
ســازمان بنادر و دریانوردی در راستای مقابله با
کرونا که تعداد آن به  ۴۱مورد می رســد را اعالم
کرد:
اقدامات در حوزه ناوگان
 -۱هماهنگی تخصیص اعتبار به بنادر به منظور
تامین تجهیزات و اقالم بهداشتی و حفاظت فردی
 -۲ابــاغ راهنماهای کنترل بهداشــتی و فرم
گزارش روزانه اقدامات ارســالی از ستاد مدیریت
بحران وزرات راه و شهرسازی به بنادر و واحدهای
ستادی به منظور اجرا و ابالغ به کارگزاران دریایی
و بندری
 -۳انجام عملیات تب سنجی رانندگان خودروها
(امیرآباد،
و کامیون هــای ورودی به بندر
بوشهر) ،شــناورها (بندر بوشهر) ،کارکنان بندر،
گمرک و ارباب رجوع
 -۴تدابیر الزم در خصوص تردد خدمه شناورهای
خارجی
 -۵هماهنگی جهت اعزام مامور بهداشت مرزی
( قرنطینه) قبــل از اعزام راهنما و انجام اقدامات
پهلوگیری شــناورهای خارجــی (در خصوص
موتورلنــج ها و لنج های باری نیز پس از ورود به
بندرگاه وقبل از پیاده شدن موارد کنترلی انجام
می گیرد).
 -۶کنسل شدن تمامی فعالیت های شناورهای
تفریحی وگردشگری با مبدا بندر کیش
 -۷ضدعفونی کردن شناورهای باری
 -۸الزام مالکین شناورها به تأمین اقالم ایمنی و
ضد عفونی شناورها
 -۹توزیع اقالم بهداشتی بین کارکنان بنادر
 -۱۰الزام شرکت های پیمانکار مبنی بر غربالگری
و معاینه تمامی پرســنل اقماری قبل از ورود به
محل کار
 -۱۱الــزام تأمین کنندگان خدمــات دریایی و

بندری به تأمین اقالم بهداشتی و حفاظت
فردی برای کارکنان
 -۱۲الزام سوختگیری تجهیزات و ماشین
آالت توسط اپراتور جایگاه سوخت
 -۱۳امحاء دســتمال ها و دســتکش و
ماسک های استفاده شده از سطل های در
دار و تخلیه روزانه زباله ها در کیسه های
پالســتکی محکم در هر روز کاری توسط
مسئول نظافت
 -۱۴شناســایی افــراد پر خطر براســاس نتایج
معاینــات ادواری و اعالم به امــور اداری ( بندر
خرمشهر)
 -۱۵شناســایی افراد دارای عالئــم یا مبتال به
بیمــاری در مبادی ورودی شــرکت های فعال
بنــدری و ارجاع به مراکز درمانی ( بندر شــهید
رجایی)
 -۱۶آماده سازی اتاق ایزوله در درمانگاه مجتمع
بندری شهیدرجایی
 -۱۷آماده ســازی آمبوالنس ایزوله در درمانگاه
مجتمع بندری شهیدرجایی
 -۱۸خرید دســتگاه تب ســنج در بندر شهید
رجایی
 -۱۹تهیه تب سنج و استفاده ازآن در بندر آستارا
 -۲۰تجهیز نمودن آمبوالنس ها از نظر تجهیزات
اولیه مقابله با کرونا ( بندر امام)
 -۲۱تهیه و ابالغ فلوچارت مقابله با بیماری کرونا
ویروس به تمامی شرکت ها ( بندر امام)
 -۲۲تحویل تب ســنج لیزری به بنادر تابعه در
برخی اســتان ها از قبیل اســتان بوشهر جهت
کنترل خدمه شناورهای وارد شده به بنادر
 -۲۳ضدعفونی تمامی شــناورهای مسافری ۴۰
دقیقه قبل از مسافرگیری
 -۲۴تب سنجی گروه پاس شناورها با همکاری
واحد قرنطینه
 -۲۵جلوگیــری از تــردد کارکنان شــناورهای
خارجی پهلو گرفته در بندر به بنادر ،به ویژه امکان
عمومی عرضه مواد غذایی
 -۲۶نظــارت دقیق بر فرآیند پاس شــناورها در
لنگرگاه
اقدامات در حوزه پایانه ها
 -۲۷انجــام کنترل های بهداشــتی مســافرین
در بنادر مســافری با همکاری مراکز بهداشــت

شهرستان های بندری
 -۲۸انجام عملیات ضدعفونی و سمپاشی محیط
هــای اداری و پایانه ها با تاکید بــر پایانه های
مسافری
 -۲۹بازدیدهای مستمر بهداشتی از اماکن عرضه
خدمات بهداشــتی ،رفاهی و تغذیه ای در بنادر
(از قبیل رستوران ها ،فروشگاه ها ،آسایشگاه ها،
مراکز ارائه خدمات درمانگاهی ،اماکن ارائه دهنده
خدمات در کوی های ســازمانی و )...و تشــدید
نظارت های بهداشتی
 -۳۰نصــب تجهیــزات تزریق مواد شــوینده و
ضدعفونی در اماکن عمومی
 -۳۱انجام عملیات تب سنجی مسافرین در پایانه
های مسافری
 -۳۲تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و حفاظت فردی
 -۳۳پیگیری جهت استقرار قرنطینه انسانی در
مبادی ورودی مسافران به بندرگاه کیش
 -۳۴ضدعفونی تمامی مکان های اداری ،عملیاتی
و پایانه ها ،تجهیزات و خودروها
 -۳۵تمهیدات الزم در آسانسورها جهت جلوگیری
از تماس دست با کلیدها ( بندر امیرآباد)
 -۳۶اختصاص یک پست اسکله برای پاس ورود
شناورهای چوبی (بندر شهید باهنر)
 -۳۷ضدعفونــی پایانه های مســافری دوبار در
شبانه روز ( قبل و بعد از شروع فعالیت پایانه)
 -۳۸تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و حفاظت فردی
 -۳۹الــزام تأمین کنندگان خدمــات دریایی و
بندری به تأمین اقالم بهداشتی و حفاظت فردی
برای کارکنان
 -۴۰کنترل بهداشتی و تب سنجی کارکنان فعال
و مسافران در بنادر
 -۴۱کاهــش ســاعت کاری برخــی از تأمین
کنندگان خدمات بندری با مدنظر قراردادن عدم
ایجاد اختالل در فرآیندهای بندری
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نصب سکوی  S1میدان نفتی سلمان در خلیجفارس با وجود شایط سخت و کرونا
سکوی سرچاهی  S1میدان مشترک سلمان که عملیات بارگیری آن کمتر از  2ماه پیش در یارد خرمشهر انجام شده بود ،شامگاه چهارشنبه  21اسفند
ماه  98در محل خود در خلیجفارس نصب شد.

عملیات نصب این سکو که بعد از ظهر س ه شنبه 20
اسفند ماه آغاز شده بود ،در ساعت  18و  45دقیقه
چهارشنبه  21اسفند ماه پایان یافت و سکوی  S1با
موفقیت در محل خود نصب شد .مدیرعامل شرکت
نفت فالت قاره ایران با اشاره به پایان عملیات نصب
سکوی  ،S1به پیچیدگیهای این عملیات از جمله
دشــواری لیفتینگ بهدلیل وزن نا متقارن سکو،
تعدد و پیچیدگی خطوط لوله و کابل زیردریایی و
 ...اشــاره کرد و گفت :عملیات نصب با وجود همه
پیچیدگــیها با رعایت حداکثــری اصول ایمنی
ن زاده انجام این عملیات
انجام شد .علیرضا سلما 
را نتیجه توانمنــدی و همکاری خوب پیمانکاران
داخلی دســتاندرکار و متخصصان شرکت نفت
فالت قاره ایــران در منطقه عملیاتی الوان عنوان
کرد و افزود :کار نصب از روز ســ ه شنبه آغاز و از
بامداد چهارشنبه نیز کار برش مهاربندها آغاز شد.
از حدود ساعت  17روز چهارشنبه نیز سکو از روی
شناور برداشته شد و پس از خارج کردن بارج خالی
از موقعیت ،شناور جرثقیلدار به کمک لنگرهای
خود در فاصله مناسب سکو قرار گرفت و در حوالی
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ســاعت  18:45دقیقــه،
ســکوی  S1روی جکت
مستقر شد .بر اساس این
گزارش ،سکوی سرچاهی
 S1میــدان ســلمان که
با بهــره منــدی از توان
داخلی و تحــت نظارت
شــرکت نفت فالت قاره
ایران ساخته شده است،
 23دیمــاه امســال در
یارد خرمشــهر بارگیری
شده بود .عملیات اجرایی ساخت این سکو اواسط
سال  93از سوی شرکت خصوصی آسفالت طوس
آغاز و پایه ســکو در اواسط سال  94بارگیری و در
اوایل سال  95در میدان سلمان نصب شد .سکوی
سرچاهی  S1میدان نفتی سلمان پس از ساخت در
کارگاه شرکت آسفالت طوس در خرمشهر ،با طی
فاصله  830کیلومتــری دریایی (فاصله آبی میان
خرمشهر تا موقعیت میدان نفتی سلمان در استان
هرمزگان) 21 ،اسفند  98در منطقه سلمان توسط

شــرکت صنایع دریافن قشم (صدف) در موقعیت
خود نصب شد .وزن عرشه این سکو حدود 1050
تن اســت .این سکو شامل یک خط لوله  12اینچ
زیردریایــی نفت و  2خط لولــه  6اینچ ب ه منظور
آزمون چاه و انتقال گاز با روش فرازآوری اســت.
میدان نفتی مشــترک ســلمان در جنوب جزیره
الوان واقع شده و با راه اندازی سکوی  S1در اوایل
ســال آینده ،تولید روزانه این میدان حدود  6هزار
بشکه افزایش مییابد.
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نصب ساز ه های جانبی سومین سکوی فاز  13پارس جنوبی
عملیات نصب ساز ه های جانبی عرشه اصلی  13Aدر بلوک گازی این طرح در آب های خلیج فارس که روز دوشنبه  ۵اسفند ماه  98توسط
شناور HL -5000نصب شده بود ،روز  21اسفند ماه به پایان رسید.

مجری طرح توســعه فاز  ۱۳پارس جنوبی گفت:

عملیات نصب پل ارتباطی به همراه مشعل سکوی
گازی  13Aاز شامگاه سهشنبه ۲۰ ،اسفند توسط
شناور نصاب  SEA PADآغاز شد و ساعاتی قبل

به پایان رسید .پیام معتمد مجموع وزن سازههای
مذکور را که در یارد شرکت صنعتی دریایی ایران

(صدرا) در بوشهر ساخته شدهاند ،بیش از  350تن
اعالم کرد و افزود :پل ارتباطی و مشعل این سکو

به ترتیب بیــش از  241و  109تن وزن دارند که
پیش از این به همراه پل ارتباطی و مشعل سکوی

اقماری  13Cبا اوزان مشــابه بطور همزمان جهت

ت های مخزنی  Aو  Cراهی بلوک
نصب در موقعی 

جانبی و شــروع عملیات هــوکآپ و راهاندازی

با قطر شــدند .به گفته معتمد ،با نصب متعلقات

کنگان قرار دارد ۱۴.۲ ،میلیون متر مکعب (معادل

اساس این گزارش ،هماکنون در بخش فراساحل

پارس جنوبی ،شناور حامل ،جهت نصب متعلقات

میدان مشترک پارس جنوبی افزوده میشود .این

مجموع با ظرفیت برداشت  28میلیون متر مکعب

خواهد شــد .مجری طرح توســعه فاز  13پارس

ی مانده در سکوی
سکوی  ،13Cکارهای جزئی باق 

گازی طرح توسعه فاز  ۱۳در میدان مشترک گازی

مربوط به ســومین ســکوی طرح توسعه فاز ۱۳

ســکو  13Aکه در فاصله  ۱۰۵کیلومتری ساحل

 ۵۰۰میلیون فوت مکعب) در روز به تولیدات گازی

ســکوی آخر عازم موقعیت  Cدر میدان مشترک

مقام مسئول با اشاره به اینکه ضمن بهرهبرداری از

جنوبــی گفت :با اتمام عملیات نصب ســازههای

 13Aنیز تکمیل و این سکو هم به مدار تولید وارد

میشــود ،افزود :با راهاندازی این دو سکو بخش
فراســاحل فاز  13پارس جنوبی پایان مییابد .بر

فاز  13پارس جنوبی ،دو سکوی  13Bو  13Dدر

گاز به همراه دو رشته خطوط لوله  32اینچ اصلی

و یک خط لوله درون میدانی در مدار بهرهبرداری
قرار دارند.
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تدوین سیاست های کلی توسعه دریا محور  /اجماع تمام بازیگران در تدوین سیاستها
ت های کلی دریا محور" در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد که تضمین
ص تدوین سیاس 
همایش "هماندیشی در خصو 
جایگاه سیاست های کلی این حوزه و ساز و کار اجرایی سازی آن از جمله عناوین ارائه شده در این همایش بود.

"همایش هم اندیشــی تدوین سیاســت های
کلی توســعه دریا محور" در مرکز همایش های
ســازمان مدیریت صنعتی چهاردهم بهمن ماه
برگزار شــد .تبیین جایگاه سیاست های کلی و
ساز و کار تضمین اجرایی سازی آن ،ارائه آخرین
دســتاوردها و اقدامات کارگروه فناوری و صنایع
دریایی ،راهبردهای توسعه علوم و فنون دریایی،
جایگاه هواشناسی دریایی در توسعه پایدار کشور،
نقش گردشگری دریایی در توسعه دریا محور و
نقشــه راه فناوری های دریایــی ایران ،از جمله
عناوین ارائه شده در این همایش بود.
سید مصطفی میرســلیم در این همایش اظهار
داشــت :این موضوع را باید در چهل ســال اول
انقــاب انجام می دادیم .بایــد کاری کنیم که
در چهل ســال دوم این عقب ماندگی را جبران
کنیم .عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با
اشــاره به موضوع تضمین اجرایی سیاست های
کلی و ثمربخشــی آن ،گفت :سه ضمانت وجود
دارد .نخســت اینکه مبنای اقدام ما ،یک فرایند
کارشناســی و غیرفردی اســت .مجموعه ای از
دانــش و تجربه و نقد ،یک محصــول علمی را
پیشــنهاد می کنند .بیش از  22سال است که
در مجمع ،تدوین سیاســت هــای کلی به این
روش انجام می شــود .دومیــن ضمانت ،تقدیم
پیشنهاد سیاست ها به مقام معظم رهبری است
که ایشان آن را ابالغ می کنند .مجلس و دولت
در اجرایی کردن آن ملزم هســتند .مکمل این
ضمانت ها ،نظارت مجمع توســط هیئت عالی
نظارت بر اجرای سیاست های کلی است که به
سرنوشــت اجرایی این سیاست ها نظارت دارد.
ما در مجمع اجرای این سیاســت ها را پیگیری
می کنیم .میرسلیم با اشاره به جایگاه سیاست
های کلی در قانون اساسی افزود :سیاست های
کلی توسط رهبر معظم انقالب پس از مشورت
با مجمع مطابق اصل  110قانون اساســی ابالغ
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می شــود و ذیل قانون اساســی و باالتر از سایر
مقررات و قوانین کشور است .سیاست کلی برای
تحقق آرمان ها و اهداف و برای نزدیکی آرمان ها
به مفاهیم اجرایی تدوین می شوند .وی با اشاره
اقدامات انجام شــده در فرایند تدوین سیاست
های کلی در مجمع ،گفت :در ماده یک آئین نامه
داخلی مجمع به این موضوع اشــاره شده است.
ما اندیشه اولیه را از مقام معظم رهبری دریافت
می کنیم .پس از فعالیت های تخصصی در گروه
های علمی در کارگروه های دبیرخانه مجمع به
پیش نویس اولیه می رسیم .آن پیش نویس در
دبیرخانه مجمع با جامع نگری تدقیق می شود
و آن را به کمیســیون تخصصی در مجمع می
دهیم .کمیســیون پس از بررسی های خود ،آن
را به صحن مجمع می رســاند .پس از تصویب
سیاست های کلی در مجمع ،پیشنهاد خدمت
مقام معظم رهبری ارائه می شود .االن ایده اولیه
سیاســت های کلی دریا محور را از سوی مقام
معظم رهبری دریافت کرده ایم که شــامل پنج
بند اندیشمندانه است .عضو هیئت عالی نظارت
مجمع گفت :سیاست های کلی ،شامل سیاست
های کلی بخشــی و فرا بخشی است .پایداری و
آینده نگری ،واقع بینی و فراگیر بودن از ویژگی
های سیاســت های کلی نظام اســت که بیان
کننده خصوصیات اصلی و اساســی نظام است.
اخیرا دوره ی اعتبار ده ساله برای سیاست های
کلی و بازنگری آنها در نظر گرفته ایم .میرسلیم با
اشاره به تدوین نزدیک به  700بند سیاست کلی
در مجمع ،گفت :در مورد نظارت بر حسن اجرای
سیاســت های کلی ،این وظیفه را مقام معظم
رهبــری به مجمع تفویض اختیار کرده اند و در
هیئت عالی نظارت بر اعمال سیاست های کلی
در قوانین ،مقررات و مراحل اجرایی نظارت می
شود .ممکن است در تدوین قوانین یا در اجرای
قوانین مشکلی وجود داشته باشد .نظارت مجمع
از نوع مچ گیری نیســت و بــه منظور پیگیری
اجرای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری
این نظارت انجام می شــود .بسیاری از قوانین از
گذشته وجود داشته که شایسته است در مجلس
شورای اسالمی ،هماهنگ سازی آنها با سیاست

های کلی دنبال شود.
ی های تحول و پیشــرفت
رئیــس مرکز همکار 
ریاســت جمهــوری نیز طی ســخنانی در این
همایش یک روزه با اعال م اینکه پیش نویس سند
ت های کلی توسعه دریا محور تدوین شده
سیاس 
و در هفته اول اســفندماه به مجمع تشخیص
مصلحت نظــام ارائه میشــود ،تصریح کرد :با
توجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
رویکرد ما در بروزرســانی و تدوین سند توسعه
دریا محور ،اجماع از سوی تمام بازیگران بر سر
ن خواه
ت ها بوده است .سیروس وط 
این سیاســ 
از دیگر اهداف تدوین این سیاستها را توسعه
صنعت و فناوری در حوزه دریا دانســت و گفت:
از این طریق چالشهای عملیاتی احصاء شده و
ن خواه
ل های آنها عملیاتی میشــود .وط 
راه ح 
ت های کلی دریا محور
با تاکید بر اینکه سیاســ 
به دنبال مشــارکت حداکثری ذینفعان اســت،
افزود :بالغ بر  ۹۰سازمان و ارگان بطور مستقیم و
غیرمستقیم به نشستها و هماندیشیها دعوت
شدهاند تا مشارکت همگانی در تدوین سیاست
ها شکل گیرد.
حسن بیک محمدلو ،رئیس کمیته حمل و نقل
دریایی و توسعه دریا محور کمیسیون زیربنایی
و تولیدی مجمع ،در این کمیته نیز روز گذشته
گفت :برای تدوین پیش نویس سیاست های کلی
توســعه دریامحور ،پنج کارگروه تشکیل شده و
کارگروه فناوری و صنایع دریایی امروز نشســت
نهایی خود را برگزار کرد.
خاطر نشان می شــود ،در این همایش یکروزه
ســیروس وطن خواه ،رییس مرکــز همکاری
های تح ّول و پیشرفت ریاست جمهوری ،بهروز
ابطحی رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و
علوم جوی ،اسماعیلی ،پاک و دانه کار از سازمان
بنــادر و دریانــوردی ،صاحب کار خراســانی از
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،الیقی
مدیرکل مرکز علوم جو و اقیانوســی ســازمان
هواشناسی کشور ،خانم اژدری از وزارت میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری و اسحاق پور
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به
ارائه سخنرانی پرداختند.
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آماده سازی شناورهای ناجی برای نوروز  / 99ساخت و تعمیر اسكله های مسافری هرمزگان

معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی به منظور آماده سازی و
ارتقا ایمنی شناورهای امداد و نجات دریایی (ناجی) و همچنین ساخت و تعمیر اسكله ها با هدف تسهیل و تسریع در امر پهلو
دهی شناورهای مسافری و گردشگری با موفقیت انجام پذیرفت.
از دیگر اقدامات شاخص در این بخش برشمرد.
پوررجبی با تاكید بر اجرای عملیات توســعه ای
در بنادر مســافری و افزایــش حجم رفت و آمد
مســافر و گردشــگر تصریح كرد :طراحی شش
فروند اســکله فلزی شناوردر مبادی گردشگری
قشــم ،شرق و غرب استان انجام شده است .وی
دیگــر اقدامات مهم صورت گرفته در راســتای
اجرای طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز 99
را تعمیر یک فروند رمپ فلزی شناور در بندرگاه
شهید حقانی اعالم كردكه این امر با هدف امكان

معــاون فنــی و نگهــداری اداره كل بنــادر و

فعالیت در این طرح عنوان كرد :تعمیر اساســی

دریانــوردی هرمــزگان با بیان اینكــه یكی از

و زیرآبی شــناورهای جســتجو و نجات دریایی

مســئولیت های حــوزه فنی و نگهــداری ارائه

(ناجی)  15و  3كه در مســیرهای بندرعباس –

خدمات پشــتیبانی الزم در حوزه امداد و نجات

قشم و همچنین بندر چارك – كیش تردد می

دریایی در طول ســال است ،اظهار داشت :آماده

نمایند با موفقیت انجام و هم اکنون در مسیرهای

سازی شناورهای جســتجو و نجات و تعمیرات

تعیین شده مشغول فعالیت می باشند .وی انجام

اساسی و زیر آبی این شناورها به صورت دوره ای

تعمیرات اساســی دو دستگاه موتور اصلی رانش

در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی این

شناور تجسس و نجات ناجی  ،15انجام تعمیرات

اداره كل صورت می گیرد .محمد رضا پور رجبی

اساســی قایق ( RIBقایق نجــات در نقاط کم

با اشــاره به طرح ویژه تسهیل سفرهای دریایی

عمق و ساحلی) و ســاخت قطعات یدکی مورد

در امر خدمات را از دیگر اقدامات انجام گرفته در

نوروز  99و اقدامات صورت گرفته پیرامون آماده

نیاز شــناورهای یاد شده به شكل كامال بومی و

واحد فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دریانوردی

سازی شناورهای تجسس و نجات دریایی جهت

به دست نیروهای متخصص و توانمند ایرانی را

هرمزگان عنوان کرد.

پهلو دهی کشتی های مســافربری سایز بزرگ
در زمان های اوج ســفر محقق شده است .این
مقام مســئول ساخت و نصب اسکله های فلزی
شناور بندر خمیر در غرب و کوهستک در شرق
اســتان ،طراحی و ساخت یک فروند رمپ فلزی
شناور چند منظوره باری و مسافری برای بندرگاه
شیوء ،همچنین تعمیر اساسی یک فروند رمپ
فلزی شناور در بندرگاه ابوموسی جهت تسهیل

سهم کوچک ایران از سیستم عرضه مستقیم سوخت به کشتی ها

نماینــده مردم اقلید

در مســیر ایجاد صنعت بانکرینگ اقدامات قابل

افزوده بســیار باالیی را برای کشورمان به دنبال

در مجلس شــورای

قبولــی را صورت داده و ما در این زمینه تجارب

اســامی با اشــاره

بســیار خوبی را کسب کرده ایم ،البته در عرصه

خواهد داشــت ،از طرفی با توسعه این اقدام می

به ضرورت توســعه

منطقه ای در قیاس با کشورهایی همچون امارت

صنعت بانکرینگ در

و قطر عقب هستیم .وی گفت :در شرایط کنونی

کشــور ،گفت :به طور حتم یکی از راه کارهای

بخش اعظم صنعت بانکرینگ در عرصه منطقه

دهم ،روند توســعه صنعت بانکرینگ در ایران را

کنونی برای خلق درآمد کشــور ،توسعه صنعت

ای در اختیار امارات اســت ،این در حالی است

بانکرینگ در کشور است ،تقویت سیستم عرضه

که بر اساس گزارش ها سهم ایران از این صنعت

مثبت ارزیابی کرد و گفت :با توجه به منابع نفتی

توان عمال تحریم هــای آمریکا را بی اثر کرده و
ارز وارد کشور کرد .این نماینده مردم در مجلس

و ظرفیت های صنعتی کشــور ،ایران باید سهم

مستقیم سوخت به کشتی ها می تواند کشور را تا

بسیار بزرگ و ســودآور حدود  10درصد است.

حدودی از فروش نفت خام بی نیاز کند.

عضو کمیســیون عمران مجلــس به خانه ملت

 50درصدی از صنعت بانکرینگ در منطقه داشته

سیدحسین افضلی ادامه داد :خوشبختانه ایران

گفت :عرضه مستقیم سوخت به کشتی ها ارزش

باشد.
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اجراي اقدامات پيشگيرانه و كنترلي ويروس كوويد 19

با توجه به اهميت بنادر جهت تردد بار و مسافر ،به منظور جلوگيري از شیوع احتمالی ویروس كوويد  19تمامي اقدامات
كنترلي ،تحت نظارت كارگره ويژه مقابله با پيشگيري و كنترل در بنادر هرمزگان در حال انجام است.
مدير كل بنــادر و دريانوردي هرمزگان گفت :در

كارگره مقابله با پيشگيري و كنترل انتشار ويروس

باقي مانده ،تسريع در خروج زباله هاي دريافتي

راســتاي اجراي قوانين و مقررات بهداشتي بين

كوويد 19در بنــادر هرمزگان در حال انجام مي

المللي ( )IHRو براســاس دســتور العمل هاي

باشد .اين مقام مسوول گفت :پس از ابالغ وزارت

از كشــتي ها و محوطه هاي عملياتي از جمله

ابالغي از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

بهداشــت مبني بر اقدامات پيشگيرانه ،اين اداره

پزشكي با هدف رعايت موارد پيشگيرانه و كنترلي

كل اقدام به تشــكيل كارگروهــي با محوريت

جهت جلوگيري از شیوع احتمالی ویروس کرونا

مركــز  ،HSEاداره امور عمومي و خدمات ،يگان

در تمامي بنادر استان اعم از مسافري و تجاري،

حفاظــت ،اداره حفاظت و ايمنــي دريانوردي و

اقدامات پيشگيرانه اي در دستور كار قرار گرفته

روابط عمومي نمود .وي افزود :با توجه به حضور

اســت .اله مراد عفيفي پور به ضد عفوني نمودن

گسترده اي رانندگان كاميون ها از سراسر كشور،

كليه اماكن اداري و عمومي و شناورهاي مسافري

نصــب بيلبوردها با موضوع عوامل پيشــگيري

به شكل مستمر ،برگزاري همايش پيشگيري و

از بيماريهاي تنفســي – عفوني و توزيع بروشور

مقابلــه با ويروس كرونا در بندر شــهيد رجايي،

از جمله اقدامات پيشــگيرانه اي مي باشد كه با

برگزاري دوره آموزشــي براي خدمه شناورهاي

نظارت كارگره ويژه مقابله با پيشگيري و كنترل

مسافري در بندر حقاني اشاره كرد و افزود :ابالغ

ويروس كوويد  19در مبادي ورودي بنادر در حال

افزايش تجهيزات حفاظت فردي جهت مراقبت

انجام اســت .عفيفي پور به ضرورت جلوگيري از

از كاركنــان در معرض خطر به كليه شــركتها

شيوع بيماري خطرناك و نوپديد كرونا اشاره كرد

و همچنين اســتقرار تيم هاي از دانشگاه علوم

و گفت :تبديل سيستم ورود و خروج كاركنان از

پزشكي اســتان و اجراي اقدامات كنترلي نظير

بانچ انگشتي به شناســايي چهره در شركت ها،

تب سنجي اتباع كشورهاي مختلف به شكل 24

انجام تب سنجي در تمام شركت هاي مستقر در

ساعته از مهمترين اقداماتي است كه با محوريت

بنادر ،نظارت بر بهداشت آب شرب و كنترل كلر
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مصوباتي بوده كه به همه شركتها مستقر در بنادر
استان و تعاوني ها مربوطه ابالغ شده است .مدير
كل بنادر و دريانوردي هرمزگان لغو كليه ماموريت
ها ،جلسات ،دوره ها ،مراسمات و اجتماعات غير
ضروري ،برگزاري دوره هاي آموزشــي (به غير از
دوره هاي مقابله با ويروس هاي عفوني  -تنفسي)
تا زمان كاهــش فراواني ،از ديگــر اقدامات اين
كارگروه در حوزه دريايي و بندري استان برشمرد.
عفيفي پور در پايان از مســاعدت و تالش هاي
دانشگاه علوم پزشكي ،شوراي اداري ،فرمانداري
هاي بنادر و جزاير ،تعاوني هاي قايقداران و مردم
شريف اســتان هرمزگان كه در راستاي اجراي
اقدامات پيشگيرانه مشاركت نمودند قدرداني كرد
و گفت :اميدواريم با همدلي و هم افزايي و رعايت
نكات بهداشتي و به كار گيري دستور العمل هاي
ابالغي از ســوي وزارت بهداشــت بزودي شاهد
ريشه كن شدن اين ويروس نوپديد باشيم.

Marine Engineering

برخورد قانونی با شناورهای غیرمجاز در زمان محدودیت تردد دریایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :براساس ضوابط اجرایی از طریق دستگاه قضا ،با افراد سودجویی که بدون توجه به
هشدارهای ستاد مقابله شیوع ویروس کووید  19استان هرمزگان با شناور غیر مجازو از مبادی غیررسمی مبادرت به جابجایی
مسافر به جزایر می نمایند برخورد قانونی صورت می گیرد.
که مشفقانه و دلسوزانه درخط مقدم جبهه مبارزه

هیج عنوان از شــناورهای غیر مجازی که فاقد

با این ویروس ایستاده و در راه جلوگیری از شیوع

لوازم ایمنی و بهداشتی بوده و هیچگونه ارتباط

ویروس کرونا از هیچ کوششی دریغ ننموده اند،

رادیویی و مخابراتی در مواجهه با شرایط اضطرار

بیان داشت :در شرایط کنونی که کشوربه لحاظ

با مراکز جســتجو و نجات دریایی استان ندارند

مسائل بهداشــتی موقعیت خاصی قرار داشته و

اســتفاده ننمایند .مدیر کل بنادر و دریانوردی

میل متزاید هموطنان درجهت رعایت و توصیه

هرمــزگان ضمن قدردانــی از تمامی تعاونی ها

های بهداشتی درمانی جهت برون رفت از شرایط

مسافری ،گردشگری و لندینگ کرافتداران استان

موجود را شاهد هستیم ،متاسفانه افرادی هستند

که در اجرای دستور العملها و الزامات بهداشتی

کــه محدودیت های ترددی در بنادر اســتان را

اهتمام ویژه ای داشــته انــد ،تصریح کرد :برغم

دســتمایه اقدامات سودجویانه و منفعت طلبانه

اینکه نیمه دوم ســال و بخصوص ماهای پایانی

خود کرده انــد .عفیفی پور افــزود :از درياباني

رونق فعالیت کاری تعاونی ها محسوب می شود و

استان درخواست مي نماييم همچون گذشته با

محدودیت تردد در این مقطع زمانی خساراتی را

نظارت از تداوم چنين اقداماتي مجرمانه اي كه

متوجه تالشگرانی نموده که از این طریق ارتزاق

سالمت و ايمني افراد جامعه را به مخاطره مي

می کنند ،اما این تعاونی ها مشــارکت در برنامه

اندازد جلوگيري بعمل آورد .این مقام مســئول

تدوین شــده از سوی سازمان بهداشت جهانی و

تصمیمات ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید 19

ستاد مقابله با شــیوع ویروس کووید  19استان

استان هرمزگان پیرامون محدویت سفر به جزایر

هرمزگان در جهت نیل به ســامت هموطنان و

را حســب وظایف ملی ،اجتماعی و بهداشتی در

برون رفت از شرایط بحران ارجح امور قرارداده و

خواهند شد .مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

مقابه و جلوگیری از سرایت و انتشار این ویروس

در راستای ریشه کنی و اقدامات کنترلی از هیچ

ضمن قدردانی از تالش همه پزشکان و پرستاران

به جزایر عنوان کرد و از هموطنان خواســت به

کوششی فرو گزار ننموده اند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشــاره
به تصمیمات ستاد مقابله شیوع ویروس کووید
 19استان هرمزگان مبنی بر محدودیت تردد به
جزایر استان ،اظهار داشت :متاسفانه افراد سودجو
بدون توجه به تصمیمات اتخاذ شده و عدم رعایت
کمترین الزامات بهداشتی وایمنی از طریق مبادی
غیر رسمی و با شناورهای غیر مجاز مبادرت به
جابجایی مســافر به جزایر می نمایند .اله مراد
عفیفی پور افزود :بی توجه به هشــدارها و تداوم
چنین اقدامات مجرمانه و غیر انســانی برخورد
قانونی را به همراه داشته و افراد خاطی که به هر
طریق چه داللی و اخالل گری در نظام سالمت
کشور و چه جابجایی غیر قانونی مسافر که خود
نمونه بارز نقض قوانین و نادیده گرفتن ضرورت
والزامات بهداشتی است به دستگاه قضا معرفی

ارسال یک الیحه محیط زیستی دریایی به مجلس

رئیس جمهور الیحه "پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست
دریایی دریای خزر" را برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست

دولت ،عزم دولت های ســاحلی خــزر بر انجام

دریایی دریای خزر را که به پیشــنهاد سازمان

ارزیابی زیست محیطی فرامرزی و تأثیر این برنامه

حفاظت محیط زیست در جلسه  ۱۳بهمن ۱۳۹۸

در دستیابی به اهداف مندرج در کنوانسیون به

به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی

اطالعات و مشــارکت عمومی در تصمیم گیری

حســن روحانی ،رئیس جمهور الیحه پروتکل

به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.

در مسائل زیســت محیطی ،از مهمترین دالیل

ارزیابی اثرات زیســت محیطی فرامرزی الحاقی

براســاس اعالم پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت

تصویب این الیحه است.
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و ثبت شناوران اداره کل بنادر و

انجمــاد آن را  100متر مکعــب اعالم کرد و

دریانوردی هرمزگان ساخته و با

گفت :این شناور یخچال دار که پارس صدف

موفقیت به آب اندازی شــد .اله

( )1نــام دارد از مخازن ســوختی  500تنی

مراد عفیفی پور با اشــاره به نوع

برخوردار و قابلیت حمل و نگهداری  350تن

کاربری این کشــتی یخچال دار

آب شیرین را در مخازن تعبیه شده داراست.

تصریح کرد :شناور مذکور وظیفه

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

حمل کاالی یخچالی و پشتیبانی

گفت :دو دســتگاه موتور  1200کیلو وات کار

از شناورهای صیادی ،جمع آوری و نگهداری

رانش شناور پارس صدف  1را انجام می دهند

ماهی همچنین رساندن آب شیرین و ملزومات

همچنین این شناور به  3دستگاه ژنراتور 610

به شــناورهای صیادی دیگر را برعهده دارد.

کیلو واتی و یک دستگاه ژنراتور اضطراری نیز

وی افزود :در حال حاضر این شناور در مرحله

مجهز است .شایان ذکراست ،استان هرمزگان

شده اظهار داشت :گواهینامه موقت به منظور

انجام تست های دریانوردی و تعادلی قراردارد

با برخورداری از  30کارخانجات کشتی سازی

با توجه به نتایج حاصله پیش بینی می شــود

و لنج سازی رتبه نخست را در بین استان های

نظارت بر مراحل ســاخت ،صادر و این شناور

گواهینامه ثبتی را تا قبل از ورود به سال جدید

ســاحلی به خود اختصــاص داده و به عنوان

تحت نظارت موسسه رده بندی ایرانیان و نیز

اخذ نماید .عفيفی پور ظرفیت انبارهای ماهی

قطب صنعت ســاخت و تعمیر انواع شناور در

این شناور را  900متر مکعب و ظرفیت تونل

کشور معرفی شده است.

مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان با بیان

اینکه همه مراحل ساخت اولین شناور یخچال
ساخت اولین کشتی
دار کشور (پشــتیبانی ماهیگیری) به دست

لدارپشتیبانی
یخچا 

متخصصان ایرانی ساخته و کلیه فرآیند تولید

کشوربه آب اندازی این شــناور در مجتمع کشتی
و
ماهیگیری در
سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) انجام

نظارت عالی کارشناسان اداره مرکزی بازرسی

گام بلند شرکت های داخلی در بومی سازی دانش ساخت و تعمیر کشتی های بزرگ
رئیس کمیته بنادر کمیسیون عمران مجلس گفت :خوشبختانه با تالش متخصصان و کارشناسان داخلی ،دانش ساخت و تعمیر کشتی های بزرگ و
تمام صنایع دریایی بومی سازی شده است ،این مسئله قطعا در آمدزایی باالیی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد ،از طرف دیگر تکیه بر بومی سازی از
خروج ارز جلوگیری می کند.

نماینده مردم بندرعباس ،قشــم ،ابوموســی،
حاجی آباد ،خمیر در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به عملکرد شرکت های داخلی در عرصه
کشتی سازی ،گفت :خوشبختانه در سال های
اخیر شرکت های کشتی سازی داخلی اقدامات
قابل قبولی را در عرصه تولید و تعمیر کشتی
های تجاری صورت داده اند ،از این رو می توان
گفت که کارنامه شرکت ها مثبت بوده است.
قدم های برجسته شرکت های داخلی در
عرصه تولید سکوهای نفتی
حسین هاشمی تختی نژاد ادامه داد :همچنین
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شــرکت های داخلی قدم های چشمگیری را
در عرصه تولید ســکوهای نفتی برداشته اند،
این مسئله بسیار مهم و حائز اهمیت بوده زیرا
دانش طراحی و پیاده سازی سکوها در خشکی
و سپس انتقال آن به دریا بسیار حساس است.
تعمیرات تخصصی و فنی  12کشــتی
توسط شرکت های داخلی
وی گفت :در شــرایط کنونی شرکت نفتکش
جمهوری اسالمی ،تعمیرات تخصصی و فنی
 12کشتی را به شــرکت های داخلی واگذار
کرده است ،همچنین این شرکت اعالم کرده
که تعمیرات کشــتی های خــود را به جای
واگذاری به شــرکت های خارجی ،به کشتی
سازی های داخلی واگذار می کند.
**بومی سازی دانش ساخت و تعمیر کشتی
های بزرگ و تمام صنایع دریایی

ایــن نماینده مردم در مجلــس دهم به خانه
ملت گفت :خوشــبختانه با تالش متخصصان
و کارشناســان داخلی ،دانش ساخت و تعمیر
کشتی های بزرگ و تمام صنایع دریایی بومی
سازی شده است ،این مسئله قطعا در آمدزایی
باالیی را برای اقتصاد کشــور بــه دنبال دارد،
از طرف دیگر تکیه بر بومی ســازی از خروج
ارز جلوگیری می کنــد .رئیس کمیته بنادر
کمیسیون عمران مجلس ،با بیان اینکه توسعه
صنعت کشــتی سازی کشور نشان دهنده بی
اثر بودن تحریم های اقتصادی و صنعتی است،
افزود :ایران با دارا داشــتن مرز گســترده آبی
همواره نیازمند توســعه صنعت کشتی سازی
و تعمیرات کشــتی بوده ،حال خوشبختانه ما
توانســته ایم بخشی از نیازهای موجود را رفع
کنیم.

Marine Engineering

سهم ناچیز ایران در منطقه از صنعت  ۱۰میلیارد دالری بانکرینگ

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت :بر اساس آمارها ،ارزش منطقه ای صنعت بانکرینگ حدود  ۱۰میلیارد دالر
است که متأسفانه به علت تعلل در این حوزه ایران سهم کوچکی از این بازار دارد.
نماینــده مــردم زاهدان در مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به روند توســعه صنعت
بانکرینگ در بنادر کشــور ،گفت :متأسفانه با
وجود تأکید برنامه های پنجساله پنجم و ششم
توسعه کل کشور برای تقویت و توسعه صنعت
بانکرینگ و فروش مستقیم سوخت به کشتی
های خارجی ،اما متأسفانه قدم های کوچکی
در این عرصه برداشــته شــده اســت .علیم
یارمحمدی ادامه داد :بر اســاس آمارها ارزش
منطقه ای صنعت بانکرینگ حدود  10میلیارد
دالر اســت که متأسفانه به علت تعلل در این
حوزه ،ایران سهم کوچکی از این بازار دارد ،این
در حالی است که توسعه این بخش درآمدهای
بسیاری را برای کشور کسب خواهد کرد.
پیشرفت های چشمگیر قطر و امارات در
حوزه صنعت بانکرینگ
وی گفت :در شرایط کنونی کشورهایی مانند
قطر و امارات به پیشرفت های چشمگیری در
حوزه صنعت بانکرینگ رسیده اند و عمال این

بازار در اختیار این کشورها است ،اما به نظر می
رسد که ما می توانیم از ظرفیت جغرافیایی و
استراتژیک بندر اقیانوسی چابهار برای رقابت با
این کشورها در این بخش استفاده کنیم.
سنگ اندازی عده ای در مسیر توسعه
صنعتبانکرینگ
یارمحمدی ادامه داد :البته متأسفانه عده ای در
مسیر توسعه صنعت بانکرینگ سنگ اندازی
می کنند و یکــی از دالیل عقب ماندگی این
صنعت در کشور اقدام برخی افراد و گروه ها در
این حوزه است .وی گفت :به نظر من توسعه و
تحول در صنعت بانکرینگ یک راه کار دارد و
آن هم جذب سرمایه های بخش خصوصی به
این بخش است ،قطعا با اعتبارات و بودجه های
دولتی نمی توان با کشورهای منطقه ای رقابت
کرد زیرا آن ها چندین پله در این عرصه از ما
جلوتر هســتند ،اما جذب و تزریق اعتبارات و
سرمایه های بخش خصوصی می تواند صنعت
بانکرینگ کشــور را متحول کند .عضو هیأت

رئیسه کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت
گفت :ایران حدود  600کیلومتر مرز ساحلی با
خلیج فارس دارد که اگر ما تنها از یک ســوم
این پتانسیل اســتفاده کنیم ،قطعا از فروش
نفت خام بی نیاز خواهیم شد و این به معنای
دور زدن تمــام تحریم ها خواهد بود ،از طرف
دیگر سوخت مرغوب ،امنیت دریا و ساحل و
بنادر مجهز برای پهلوگیری کشتی ها بخشی
از مزیت های سواحل ایراان محسوب می شود
که می توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت
بانکرینگ استفاده کرد.

نیاز سکوی ایران امیرکبیر به نگهداشت و روزآمدی

مدیرعامل شــرکت نفت خزر در گردهمایی
پ های
شــرکتهای دانشبنیان و استارتآ 
صنعت نفت و ارائه نیازهــای فناورانه ،اظهار
داشــت :از مجموع  ۱۳نیاز فناورانه شناسایی
شــده در این شــرکت ،بخشــی در ارتباط با
ســکوی امیرکبیر تعریف شده است و باید به
نگهداشت این سکو بهعنوان سرمایه صنعت
نفت در دریای خزر توجه ویژه داشــت .علی
اصولی تصریح نمود ۶ :نیاز فناورانه نیز در حوزه
اکتشافی در محدوده خزر و بخش ساحلی آن
تعریف شده است .اصولی با بیان اینکه به دنبال
راهکاری برای تحقق تولید زود هنگام نفت در
میدان سردار جنگل هستیم ،ادامه داد :توسعه

و ب ه کارگیری دانش و فناوریهای نو از اهداف
کالن و راهبردی شرکت نفت خزر است .وی
به تشــریح رئوس فعالیتهای شرکت نفت
خزر در شــمال کشور پرداخت و گفت :دانش
ت محیطی
محوری ،تعهد به جنبههای زیس 
ش های موجود در فرآیندهای
و مواجهه با چال 
کاری در آبهای عمیق ،اهمیت بهره مندی از
ش بنیان و روشهای
ظرفیت شرکتهای دان 
خالقانه را در این شرکت بیش از پیش آشکار
ی کند .این گزارش مــی افزاید با توجه به
مــ 
تاکید مدیرعامل شرکت نفت خزر به نیازهای
فناورانه این شــرکت در ســه محــور ،HSE
اکتشاف و مهندسی و ساختمان و همچنین با
توجه به اهمیت موضوع و امکان تعریف پروژه
های تامین نیاز فناوری توســط شرکت های
دانش بنیان و اســتارت آپ ها ،مدیران ارشد
و کارشناسان فنی شــرکت نفت خزر ضمن
بازدید از نمایشگاه جانبی شرکت های دانش
بنیان و آشنایی با محصوالت ارائه شده ،برنامه

ریزی جهت حضور فعال در این گردهمایی سه
روزه را در دســتور کار دارند .شایان ذکر است
مقرر گردید روند ادامه مذاکرات با شرکت های
دانش بنیان بعد از این گردهمایی در شرکت
نفت خزر تداوم داشته باشد .گردهمایی شرکت
های دانشبنیان و اســتارتآپهای صنعت
نفت با حضور وزیران نفت و علوم ،تحقیقات و
فناوری ،معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت
و جمعی از مدیران ارشــد ایــن دو وزارتخانه
از صبح روز یکشــنبه  27بهمن ماه در مرکز
همایشهای بینالمللی پژوهشــگاه صنعت
نفت آغاز به کار کرد و عصر روز سه شنبه 29
بهمن به کار خود پایان داد.
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نگاه مجلس دهم به پارهای از قوانین "دریایی

"

ب های آزاد
ایران از شمال و جنوب در محاصره آ 

دورهای از زمــان یکــی از ضروریات مورد توجه

حســن روحانی رئیس جمهور وقت کشــور به

اســت و این فرصتی طبیعی برای هر کشــوری

کشورهایی است که با دریا هم مرز هستند.

مجلس شورای اســامی ارسال شد؛ نمایندگان

ی شود؛ بدون شــک نتوانیم از این
محســوب م 

الیحه مربوط به کنوانســیون بین المللی

مجلس شــورای اســامی این الیحه را در ۱۰

جلوگیری از آلودگی دریا

شــهریور  ۹۵بــا  ۱۳۷رای موافــق و بدون رای

تبدیل خواهد شــد .در این میان اگر نیم نگاهی

تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین المللی

مخالف و  ۳رای ممتنع از مجموع  ۲۲۰نماینده

به منابع طبیعی کشورمان بیندازیم متوجه می

جلوگیری از آلودگی دریا ناشــی از کشتیها در

حاضر در صحن علنی تصویب کردند .طبق این

شــویم که به طور تاریخی از دریا و بســیاری از

سال ۱۹۳۷مصوب  ۱۳۸۰و الحاقات و اصالحات

الیحه مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در

منابــع طبیعی گریزان بودهایــم .دریا به عنوان

بعدی آن (موضوع قطعنامه های شــماره ()۶۶

دریا مشتمل بر  ۴۱قاعده و  ۴پیوست تصویب و

یک دارایی طبیعی و خدادادی نیازمند تقویت و

)۶۷( ،۲۵۷)۶۷( ،۲۵۶ )۶۷( ۲۴۷ )۶۶( ۲۴۶

جایگزین پیوست کنوانسیون مربوط به مقررات

توجه ویژه ای است؛ این منابع طبیعی سرشار از

 ۲۶۶ )۶۸( ،۲۵۸و( ( ۱۰۷۰ )۲۸الــف) ) طــی

بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا ،موضوع

نعمات الهی هستند که بهره مندی از آنها مستلزم

تشریفات قانونی توسط حســن روحانی رئیس

قانون الحاق دولت کشور ما بود که کنوانسیون یاد

برنامهریزی و عزم ملی همه جانبه دستگاهها و

جمهوری به مجلس دهم ارسال شد .نمایندگان

شده مصوب  ۵مهرماه  ۶۷شامل میشود در آن

ی طلبد ،کشور ما با داشتن
نهادهای مرتبط را م 

مجلس این الیحه را در شــهریور ســال  ۹۵در

به دولت ما اجازه داده میشود اسناد تصویب را

حدود  ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن

کمیسیون عمران و سپس در صحن علنی با هدف

نزد امین اسناد تودیع کند .در مقدمه شروع این

در کنار خلیج فــارس و دریای عمان در جنوب

جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تردد کشتیها

الیحه عنوان شده؛ به موجب قانون الحاق دولت

و دریای خزر در شــمال میتواند مبنای اقتدار

در آبهای آزاد با یک ماده واحده و با  ۱۳۳رأی

جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مربوط به

اقتصادی ،سیاسی و حتی نظامی در منطقه باشد.
نقش و اهمیت دریا غیر قابل انکار است

موافق ،یک رأی مخالف و  ۷رأی ممتنع از مجموع

ن المللی جلوگیری از تصادم در دریا
مقــررات بی 

 ۲۱۷نماینده حاضــر تصویب کردند .در مقدمه

مصوب  ،۱۹۷۳به کنوانســیون یاد شده ملحق

نقــش و اهمیت دریا در اقتصاد و زندگی بشــر

این الیحه آمده اســت؛ کنوانسیون بین المللی

شــده اســت و طبق بند  ۵ماده  ۶کنوانسیون

امروزی غیرقابل انکار اســت ،منافع کشورهای

جلوگیری از آلودگی دریا ناشــی از کشتیها در

مذکور ،اصالحی ه های این کنوانسیون برای تمام

صاحب دریا ارتباط نزدیک و مستقیم با نیازمندی

ســال  ۱۹۷۳میالدی با برگزاری کنفرانس بین

کشــورهای عضو که در موعد مقرر به اصالحیه

ها ،تواناییها و حتی فرهنگ مردم آن کشور دارد،

المللی آلودگی دریا توســط سازمان بین المللی

اعتراض نکردهاند ،از طریق پذیرش ضمنی الزم

ت ها در قالب راهبرد و اهداف
برنام ه ریزی سیاس 

دریانوردی به تصویب رسید؛ این کنوانسیون که

ی شود ،تصادم
االجرا و جایگزین مقررات قبلی م 

اقتصادی ،سیاسی و نظامی میتواند مسیر توسعه

بعدها توســط پروتکل  ۱۹۷۳اصــاح و به طور

ی های دریاپیما باکشتی
در دریا میتواند بین کشت 

اقتصادی کشور را از تک محصولی تغییر داده و

اختصار تحت عنوان "مارپل  "۱۹۷۳.۷۸از آن یاد

ی های مخصوص کشتیرانی
های دریاپیما و کشت 

مســیری غیر از اقتصاد نفتی را برای کشور مهیا

ی های کاربردی
میشود ،شامل مقررات و ویژگ 

در آبهای داخلی باشــد جبران خسارات وارد

کند .توسعه دریایی در جهت رسیدن به اهداف

مهمی در خصوص ســاختمان کشتیها ،بنادر

ن ها با
بهکشتیها یا اشیاء و اشــخاص داخل آ 

اقتصادی و نظامی نیازمند حفاظت و اســتفاده

و تجهیزات آنهــا به منظور جلوگیری از آلودگی

توجه به محل تصادم طبق مقررات و قوانین وضع

بهینه از دریا در سایه قوانین تدوین شده را دارد؛ از

دریا است .کشور ایران با تصویب مجلس شورای

مشخص شده است.

لوایحی که در حمایت دریا و منابع آن در مجلس

ل های  ۱۳۸۰و  ۱۳۸۷به ترتیب
اســامی در سا 

دهم مورد توجه قرار گرفته و تصویب شــده می

به کنوانسیون بین المللی یاد شده و شش ضمیمه

المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

توانیم به الیحه مربوط به کنوانسیون بینالمللی

آن ملحق شــده بود که مجددا در سال  ۹۵مورد

کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در

جلوگیری از آلودگی دریا ،الیحه تصویب مقررات

اصالح قرار گرفته است.

دریا یا ســوالس معاهدهای بینالمللی است که

بیــن المللی جلوگیری از تصادم در دریا و الیحه

مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا

هدف آن تعیین حداقل اســتانداردهای ساخت،

اصالحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی

تصویب الیحه مقررات بین المللی جلوگیری از

ی ها با توجه به ایمنی
تجهیز و راه اندازی کشــت 

جان اشخاص در دریا اشــاره کرد که هریک در

تصادم در دریا هم طی تشــریفات قانونی توسط

آنها اســت این کنوانسیون مهمترین معاهده

فرصت به درستی استفاده کنیم به تهدید بزرگی
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الیحه اصالحات پیوست کنوانسیون بین

Marine Engineering
بینالمللی دریایی در مــورد افزایش ایمنی در

الیحه اصالحات پیوست کنوانسیون بین المللی

آبهای شمال و جنوب و دسترسی به آب های

کشتیرانی اســت که نســخه اولیه آن در سال

ایمنی جان اشخاص در دریا با یک ماده واحده با

س های جهــان و دارا بودن بیش از
آزاد و اقیانو 

 ۱۹۱۴پــس از حادثه کشــتی تایتانیک تدوین

 ۱۵۶رأی موافق ،یک رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع

 5هزار و  ۸۰۰کیلومتر ســاحل مورد باید توجه

شد؛ برخورد کشتی تایتانیک با کوههای یخ شناور

از مجموع  ۲۲۳نماینده حاضر در صحن علنی در

مســئوالن مربوطه قــرار بگیرد؛ بر این اســاس

منجر به مرگ بیش از  ۱۵۰۰نفر مسافر و خدمه

 ۱۷آذر ماه  ۹۵مورد بررسی قرار داده و تصویب

جلوگیری از آلودگی دریا ،جلوگیری از تصادم و

کشتی شد؛ این معاهده به مرور زمان تکمیل شده

کردند .براساس گزارش خانه ملت ،هدف اصلی در

ن های و
تضمین امنیت جان افراد در دریا ،عنوا 

و نسخههای متعددی از آن تدوین و به تصویب

این کنوانسیون تعیین حداقل استانداردهای الزم

ن ها را به خود اختصاص
موضوعات این کنوانسیو 

رسیده است؛ در این میان جمهوری اسالمی ایران

برای ساخت و ساز و تجهیزات و بهره برداری و در

داده است ،پیوســتن به کنوانسیونهای مطرح

نیز پس از ترجمه ،بررســی مفاد و فراهم سازی

نهایت همسویی کامل این استاندارد ها با ایمنی

شده در مجلس در ادامه توجه به مسائل مربوط

زمینه اجرای این کنوانســیون در سازمان بنادر

است؛ بر این اساس کشورهای عضو کنوانسیون

ت بوم
به دریا میتواند از اهمیت بسزایی در زیس 

و کشتیرانی در ســال  ۱۳۷۳به این کنوانسیون

ی هایی که تحت لوای
مســئول تردد کلیه کشت 

ها و سال م سازی فضای بهرهبرداری از دریا داشته

ملحق شد .حســن روحانی رییس جمهور وقت

آنها از دیگر کشورها در رفت و آمدند هستند .در

باشــد .با توجه به اینکه مجلس پیوستن به این

کشــور ،الیحه اصالحات پیوســت کنوانسیون

پایان باید بگویم؛ ایران با  ۱۵کشور هم مرز است

ی رسد رسیدن
ن ها را پذیرفته به نظر م 
کنوانسیو 

بینالمللی ایمنی جان اشــخاص در دریا مورخ

و در این بین با  ۱۲کشــور در شمال و جنوب در

به وضعیت مطلوب و شرایط مناسب برای استفاده

 )۱۳۵۳(۱۹۷۴و آییــننامه بین المللی امنیت

مرز دریایی اشــتراکات دارد و این خود نشان از

ت های مجلس است که
از دریا جز برخی از اولوی 

کشتیها و تسهیالت بندری (آی .اس .پی .اس)

موقعیت ژئوپولیتکی ایران در منطقه است؛ ثروتی

ی شود که در ادامه مسیر حفظ
این مهم باعث م 

که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیأت

طبیعی که در کنار قوانینی که تصویب شده است

محیط زیست اقدامات موثر و قابل تاملی صورت

وزیران تصویب شده بود را طی تشریفات قانونی

امیدواریم با بیتوجهی به قوانین تدوین شــده

پذیرد و در نتیجه آن میتواند به امنیت ،سالمت

در آذر ماه ســال  ۹۵به مجلس شورای اسالمی

این ثروت طبیعی مورد بــیمهری قرار نگیرد؛

و بهرهبردای مناســب از نعمات خدادادی دریا

تقدیم کرد .نمایندگان مجلس شــورای اسالمی

جمهوری اســامی ایران به لحاظ برخورداری از

امیدوار بود.

شناسایی سازندگان تجهیزات راهبردی دریایی و بندری توسط سازمان بنادر
سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به شناسایی تولیدکنندگان تجهیزات راهبردی بنادر کرده است ،به همین منظور متقاضیان
که شامل شرکت های تولید کننده تجهیزات بندری ،دریایی و مخابرات و الکترونیک هستند می توانند برای تأمین تجهیزات
اعالم آمادگی کنند.

سازمان بنادر و دریانوردی در راستای حمایت
از تولید داخل و گام برداشتن در مسیر تحقق
فرمایشــات مقام معظم رهبــری درخصوص
حمایت از رونق تولید داخل ،اقدام به شناسایی
تولید کنندگان تجهیزات راهبردی خود کرده

اســت .به همین منظور متقاضیان که شامل
شــرکت های تولید کننده تجهیزات بندری،
دریایــی و مخابــرات و الکترونیک هســتند
می توانند با مشــاهده نیاز های ســازمان با
ارســال رزومه خود ،برای تأمیــن تجهیزات

اعالم آمادگــی کنند .جهت دریافت اطالعات
تکمیلی ،دریافت فرم های مورد نیاز و ثبت نام
به سایت سازمان بنادر و دریانوردی ()pmo.ir
و یا آدرس www.pmo.ir/fa/a/equipment
مراجعه نمایند.
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درخواست مدیر صدرا از مسئولین نفتی  /ساخت دومین نفتکش غول پیکر ایرانی

مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با اعالم پیشرفت  80درصدی ساخت دومین کشتی افراماکس در این شرکت،
از کارفرماها و مسئولین حوزه نفت درخواست نمود طرحهای خود را برای ایجاد اشتغال پایدار به این شرکت واگذار کنند.
در حوزه کشتیسازی ،اظهار

توسط کارفرما معطل و بالتکلیف مانده است

به سفارش یکی از کشورهای

صمدی همچنین با اشاره به ظرفیت نیروهای

درصد در کارگاه این شــرکت

دانش آنها در طر ح های آینده ،افزود :صدرا

و کشــتی ســوم و چهارم هم

برخوردار است .از کارفرماها و مسئولین حوزه

دارد .محسن صمدی مرزونی

صدرا طرحهای خود را به این شرکت واگذار

داشت :کشتی دوم افراماکس
خارجی با پیشرفت بیش از ۸۰

در بوشــهر در دست اجراست

در برنامه ســال آینــده قرار

مدیرعامــل شــرکت صنعتی دریایــی ایران
ت های عظیم صدرا
(صدرا) با اشــاره به ظرفی 

گفت :در حوزه کشتیسازی در حال مذاکره

بــا کارفرمای حــوزه نفت هســتیم تا آنچه

ی شود.
تا پایان سال تکلیفشــان مشخص م 

متخصص و توانمند صدرا و لزوم اســتفاده از
در حوزه کشــتی و سکو سازی از توان خوبی

ی خواهیم برای ایجاد اشتغال پایدار در
نفت م 
کنند تا دانش و توان این نیروها در بدنه نفت
فعال بماند و از تعدیل نیرو جلوگیری شود.

ی ها قید ترانزیت از مسیر ایران را زدند
هند 
دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته
در نشســت بررسی  5ســاله ترانزیت کشور
با اشــاره به اقدامات کشور چین برای توسعه
ترانزیت ،اظهار داشــت :چین در  10ســاله
گذشته کریدورهای تزانزیتی مختلفی را ایجاد
کرده که فقط برای کریدور راه ابریشــم 128
میلیارد دالر هزینه کرده است که  46میلیارد
دالر آن در کشــور پاکستان بوده و این نشان
میدهد اهداف بلندی برای ایجاد درآمدهای
ترانزیتی دارد .مسعود پل مه افزود :آن چیزی
که این اقدامات کشور چین کشورمان را متاثر
میکند این اســت که متاسفانه به رغم تمام
تمهیدات انجام شده در بحث ترانزیت در مقابل
عملیات این کشور عقب تر میمانیم .دبیر کل
انجمن کشتیرانی تاکید کرد :از  220میلیون
دالری که قرار بود هندی ها در چابهار در قالب
تجهیزات سرمایه گذاری کنند هنوز یک سنت
هم وارد کشور نشده است .پل مه تاکید کرد:
در ســال  96قرار بر ایــن بود دولت هند یک
میلیون تن گندم هدیه شده به افغانستان را از
مسیر ایران جابجا کند که تا این لحظه میزان
جابجایی این محموله  180هزار تن بوده است.
وی درباره دالیل عدم ارسال محموله گندم از
ایران از مبدا هند به افغانستان گفت :مهمترین
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دلیل ناکارآمدی مدیریت بندری با منشا بخش
خصوصی اســت چرا که یک پیمانکار محلی
برای این کار برگزیــدهاند که نه توانمندی و
نــه علم و اطالعات ایــن کار را دارد .دبیر کل
انجمن کشتیرانی افزود :پیمانکار برگزیده یک
شرکت نظافت ساختمانی است که وارد بحث
ترانزیت بندر چابهار شــده است و در حالیکه
این مسیر ترانزیتی باید در سه روز انجام شود
آن را به  110روز رســانده است .پل مه گفت:
یکی دیگر از موضوعات ناکارآمدی مدیریت در
بخش جاده ای است چرا که وقتی یرانندگان
از بار برگشــت مطمئن نباشــند بار رفت را

هم قبــول نمیکنند بنابراین باید یک توجیه
اقتصادی برای آنهــا ایجاد کرد .وی ادامه داد:
امروز بــار بندر عباس تا بندر آســتارا در 90
روز ارسال میشود که با توجه به این شرایط
ی ها قید ترانزیت از مســیر ایران را زدند.
هند 
به گزارش خبرگزاریهای داخلی دبیرکل انجمن
کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه بندر
ام القصر در عراق فعال شــده است ،گفت :با
ی های اقیانوس پیما
فعال شدن این بندر کشت 
توان پهلوگیری در این بندر را دارند از این رو
نیازی به پهلوگیری در بندر شهید رجایی ،بندر
امام و حتی بندر جبل علی را هم ندارند.

Marine Engineering

تشكیل كارگروه ویژه پیشگیری كرونا ویروس درحوزه دریایی و بندری
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :تاکنون هیچ مورد مشکوک یا مبتال به ویروس "کرونا" در بنادر هرمزگان مشاهده نشده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با
بیان اینکه تمام شناورهای ورودی به بندر پیش
از پهلوگیری قرنطینه و مورد بازرسی مسئوالن
بهداشتی قرار می گیرند ،تصریح کرد :کشتی
ها تنها با اجازه مسئوالن بهداشتی اجازه ورود
به بندر و پهلوگیری را مییابند .الهمراد عفیفی
پور در خصوص اقدامات صورت گرفته در بندر
شــهید رجایی برای مقابله با ویروس "کرونا"
اظهار کرد :تمامی پرسنل بندر که در ارتباط با
شناورها هستند آموزش های الزم را به منظور
پیشــگیری از ویروس كووید  19فرا گرفته و
تجهیزات حفاظت فردی مناســب در اختیار
آنها قرار داده شــده است .عفیفی پور ضمن
اشاره به تشكیل كارگروه ویژه در حوزه دریایی
و بندری اســتان با هدف مقابله و پیشگیری
ویروس كرونا ،آموزش و اطالع رســانی درباره
چگونگی حفاظت در برابر بیماری یاد شده را
تنها محدود به بخش دولتی ندانست و افزود:
پرسنل شرکتهای بخش خصوصی فعال در
بندر شــهید رجایی نیز برای مقابله با بیماری
ش هــای الزم را دریافت کرده اند.
کرونا آموز 
وی نصب بنر و توزیع بروشورهای آموزشی را
از دیگر اقدامات اداره بنادر و دریانوردی استان

هرمزگان برشمرد و گفت :بطور طبیعی عالوه
بر خدمه كشــتی های خارجی ،روزانه رفت و
آمــد خیل عظیم راننــدگان را از اقصی نقاط
كشور جهت حمل و نقل كاال در بنادر استان
شاهد هستیم هدف از توزیع برشورو اقدامات
مشابه این اســت که مراجعینی كه كمتر به
شــبكه های اطالع رســانی دسترسی دارند
بتوانند از این طریق موارد پیشگیرانه رارعایت
و به توصیه های بهداشتی مسئوالن امر عمل
نماینــد .مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان
هرمزگان با بیان اینكه تاکنون با مورد مشکوک
یا مبتال به "کرونا" در بنادر استان مواجه نشده
ایم اظهارداشت :اطالع رسانی در این خصوص
بر عهده مسئوالن بهداشــت و درمان کشور
است اما به صورت کلی میتوان اعالم کرد که
خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد مشکوک
یا مبتال بــه ویروس "کرونا"در بنادر اســتان
هرمزگان مشــاهده نشده اســت .عفیفی پور
گفت :ابالغ افزایش تجهیزات حفاظت فردی
جهت مراقبت از کارکنان در معرض خطر به
کلیه شرکت ها و همچنین استقرار تیم های از
دانشگاه علوم پزشکی استان و اجرای اقدامات
کنترلی نظیر تب ســنجی اتباع کشــورهای

مختلف به شــکل  ۲۴ســاعته از مهمترین
اقداماتی است که با محوریت کارگروه مقابله
با پیشــگیری و کنترل انتشار ویروس کووید
 ۱۹در بنادر هرمزگان در حال انجام می باشد.
وی آموزش پرسنل ،ضد عفونی کردن مستمر
شــناورهای مسافری و سالن مســافری را از
دیگر اقدامات اداره بنادر و دریانوردی اســتان
هرمزگان در جهت مقابله با ویروس کرونا اعالم
کرد .این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه
تردد مســافران در بنادر مسافری استان طی
هفته گذشــته روندی کاهشی را تجربه کرده
است ،افزود :از هموطنان خواهشمندیم ضمن
رعایت توصی ه های بهداشتی از انجام سفرهای
غیر ضرور اجتناب ورزیده و درجهت ریشــه
كنی این ویروس ضمن رعایت نكات بهداشتی
با مسئولین بهداشت و درمان همكاری نمایند.

توجه مردم به هشدارهای مسئوالن برای پیشگیری از بیماری کرونا
با توجه به درخواست مسئولين از مردم جهت پرهيز از انجام سفرهای غير ضروری به استان هرمزگان در راستای پیشگیری از بیماری
کرونا ،میزان مسافران و سفرهای دريایی طی هفته جاری در بنادر مسافری استان هرمزگان کاهش یافته است.
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انجام شده که نشان دهنده توجه

ی باشد .پرهیز
مردم به هشدارها م 
از انجام سفرهای غیرضروری به
عنوان یک خواست ملی و برای

حفظ ســامت مردم در اولویت
کاهــش میزان مســافرت هــای دریایی در
هرمزگان با وجود تعطیلی مدارس و دانشگاه

قرار گرفتــه تا با رعایت اقدامات

و مراقبت های پیشــگیرانه ،از تسری بیماری
کرونا ،جلوگیری شــود .با اجتنــاب مردم از

ها و در راستای درخواست مسئولين از مردم

سفرهای غير ضروری بنابر خواست مسئولين،

با هدف پيشگيری از شــيوع ويروس کرونا و

كاهش چشمگیری روبرو شده است .براساس

به منظور اجتناب از ســفرهای غير ضروری و

ســفرهای دريایی از بنادر استان هرمزگان ،با

آمار ثبت شــده ،میزان تردد و مسافرت های

دریایی در مســیرهای دریایی مرکز اســتان
شامل بنادر شهید حقانی به جزاير قشم ،هرمز
و الرک از  29بهمن تا پنجم اســفند ماه سال
جاری ،نســبت به هفته قبل از آن 20 ،درصد
کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
 22درصد کاهش یافته است .همچنین آمارها
کاهــش  17درصدی مســافر و  11درصدی
حمــل و نقل خودرو در مســیر بنــدر پل به
بندرالفت در جزیره قشــم و بالعكس را طي
هفته جاري نشان مي دهد.
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تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت دریایی

ی دهند که روند واردات کاالهای اساسی به بنادر کشورمان بدون وقفه ادامه دارد اما از آنجاییکه  90درصد
آمارها نشان م 
ی هایی را از جمله کاهش سطح تجارت
تجارت جهانی از طریق دریا و بنادر انجام میشود ،قرنطینه شدن ایران نگران 
کشورمان از طریق دریا به وجود آوردهاست.

با گسترده شدن شــیوع ویروس کرونای جدید
در ایران همزمان با تعدادی از کشورهای دیگر،
کشورمان در حوزه حمل و نقل وارد شرایط شبه
قرنطینه شده بطوریکه اغلب مرزهای زمینی و
هوایی بر روی ایرانیها بســته شدهاست و در
بخش دریایی هم اکثر بنادر همسایه برای عبور
و مرور کشتیها و شناورهای ایرانی محدودیت
هایی ایجاد کرده اند .طبق آخرین گزارشهای
رســمی ،با بسته شــدن مرزهای زمینی مانند
ن ها در
آســتارا و بازرگان ،تعداد زیادی از کامیو 
پشت مرز متوقف و بالتکلیف ماندهاند و از سوی
دیگر تاکنون کشــورهای کویت ،عمان و امارات
تردد شناورهای باری و مسافری ایرانی را به بنادر
خود ممنوع اعالم کردهاند و برخی از کشورها هم
ی های
از جمله امارات متحده عربی برای کشت 
تجاری ورودی از ایران و چین ،معاینات پزشکی
خدمه و قرنطینه را اجباری ســاختهاند .البته
طبق گفته مسئوالن بندری کشورمان تا کنون
هیچ مورد قطعی ابتال بــه کرونا در بین خدمه
ی های ایرانی و کارکنان بنادر گزارش نشده
کشت 
است ،اما به دلیل اینکه آمار انتقال این ویروس از
مبدا ایران به سایر کشورها باال است ،کشورهای
زیــادی اقدامات احتیاطی در برابر ناوگان ایرانی
را در دســتور کار قرار دادهاند .از آنجاییکه 90
درصد تجارت جهانی از طریق دریا و بنادر انجام
ی هایی را از
میشود ،قرنطینه شدن ایران نگران 
جمله کاهش سطح تجارت کشورمان از طریق
دریــا به وجود آوردهاســت .از ســوی دیگر به
ت های
دلیل تحریمها بسیاری از خطوط شرک 
کشتیرانی امکان اعزام مستقیم کشتیهایشان
به بنادر ایــران را ندارند و محموالت متعلق به
کشورمان را در بنادر کشورهای همسایه تخلیه
میکننــد و این بارها به طور غیرمســتقیم با
ی های تجاری دیگر یا شناورهای کوچک
کشت 
و سنتی وارد بنادرمان میشود .بنابراین با بروز
شرایط اخیر ،شاهد افزایش بیکاری در بین لنج
داران و خدمه اینگونه شناورها همزمان با کاهش
واردات و صادرات کاالها از طریق بنادر کوچک
هم خواهیم بود که کاهش فعالیت بنادر محلی و
کارکنان آنان را نیز به دنبال دارد .البته به گفته
کارشناســان؛ هرمقدار که از امکان تردد لنجها
و شناورهای کوچک کاســته شود و برای جابه
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جایی بارهای خرد از بنادر کشورهای همسایه
ی شویم ،ممکن است تقاضا برای
دچار مشکل م 
ی های تجاری بزرگتر
حمل بار به سمت کشت 
با استفاده از کانتینر ســوق پیداکند .البته تا
این لحظه محدودیتی قابل توجهی برای تردد
ی هایی با ظرفیت
ی های تجاری (کشــت 
کشت 
بیش از  5هزار تن) ایجاد نشــده است و تردد
ی ها به بنادر کشــورهای همسایه به
این کشت 
انجام معاینه پزشــکی خدمه منوط شده که در
صورت مشاهد مورد مشکوک ،احتمال قرنطینه
کشــتی یا کارکنان آن وجود دارد .در این میان
نگرانیهایــی بابت جابهجایی مــواد خوراکی
و کاالهای فاسد شــدنی وجود دارد که ممکن
است در صورت معطلی این بارها عالوه بر اینکه
ت هایی به صاحب بار و سفارشدهنده وارد
خسار 
ی شود ،در بازار هم با کمبود این قبیل کاالها
م
ی شویم .اما طبق گفته کارشناسان ،اکثر
مواجه م 
ی های کانتینری
محموالت فاسد شدنی با کشت 
و کانتینرهای یخچالی جابهجا میشوند که به
رفع نگرانی در این مورد کمک میکند و تا این
لحظه تصمیمی برای تغییر این رویه اتخاذ نشده
و بنادر جنوبی کشــورمان نیــز از ظرفیت الزم
برای پذیرش و خدمات رســانی به کانتینرهای
یخچالی برخوردارند .امــا در هر صورت چالش
فعلــی میتواند بــرای ورود کاالهــا به صورت
غیرمســتقیم از بنادر کشورهای همسایه ،برای
کشورمان مشکالت ،تاخیرات و محدودیتهایی
را به دنبال داشــته باشــد .یکی دیگر از نگرانی
ها ،تاثیرات اعمال محدودیت و ممنوعیت تردد
شــناورهای ایرانی به بنادر سایر کشورها برای
حمل کاالهای اساسی و همچنین احتمال ورود
کشــتیهای چینی یا کشــتیهایی با خدمه
چینی به بنادر ایران است که کاالهایی آلوده از
مبدا چین داشته باشند .با این حال کارشناسان
معتقدند بخش عمده ای از کاالهای اساسی به
صورت فله وارد ایران میشــوند که مبادی آنها
کشور چین نیست و کشتیهای حامل آنها نیز
ی کنند .آمارها
اغلب از خدمه چینی استفاده نم 
ی دهند که روند واردات کاالهای اساسی
نشان م 
از جمله گندم ،جو ،ذرت ،شــکر و سویا و برنج
به بنادر کشورمان بدون وقفه ادامه دارد و تمام
این کاالها پس از انجام آزمایشــات و کنترل و

احیانــا با اجرای قرنطینه اجازه ورود به کشــور
را میگیرند .همچنین ســایر کاالهای اساسی
سردخانهای مانند گوشت و مرغ و ماهی و میوه
و سایر مواد فاسد شدنی خوراکی توسط کشتی
های تجــاری با کانتینرهای یخچالی حمل می
شــوند که فعال محدودیت عمدهای برای تردد
ی ها وجود ندارد .بنابراین به نظر می
این کشــت 
رسد تا حداقل پایان فصل آینده ،در بحث تامین
کاالهای اساســی هیچ نگرانی و تهدیدی وجود
نداشته باشد .با تمام این اوصاف ،همچنان وظیفه
سنگینی بر عهده مسئولین بندری و متولیان و
مجریان صنعت حمل و نقل کشورمان است تا از
آلوده شــدن این کاالها پس از ورود به کشور و
همچنین آسیب رسیدن به محموالت صادراتی
خوراکی ایرانی به سایر کشورها جلوگیری کنند
و از ســرایت بیماریهای ویروســی جدید به
کارکنان و کارگران بنادر جلوگیری کنند .البته
باید توجه داشــت که این وضعیت تنها تجارت
دریایی ایران را تحت تاثیر قرار ندادهاست .طبق
گزارشهای رسمی حجم تجارت دریایی در دنیا
از ۲۰ژانویــه تا  ۱۰فوریه ســال جاری میالدی
بین  ۲۰تا  ۴۰درصــد کاهش یافته که آن هم
به دلیل تقلیل مــراودات تجاری از طریق بنادر
چینی و کاهش تردد کشــتیها در قاره آســیا
اســت .بر اساس این گزارش از ایلنا ،کاهش ۳۰
درصدی فعالیت اقتصادی در کشور چین ،تأثیر
منفی خود را بر کل تجارت جهانی و حمل و نقل
ی های موسسه معتبر
دریایی گذاشته است .بررس 
بین المللی  DREWRYحاکی است در صورت
تداوم ُکندی فعالیت اقتصادی در چین ،به تعداد
ی ها و بیکاری انواع شناورها
سفرهای خالی کشت 
افزوده خواهد شــد که این کار ممکن است به
ورشکستگی برخی خطوط کشتیرانی و شرکت
های حمل و نقلی منجر شود.
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ت ها برای دانشبنیانها
انواع خدمات و معافی 
ت ها در حوزه مالیات و
خدمات ارائه شده به شرکتهای دانش بیان حوز ه های مختلفی را در بر میگیرد که ارائه انواع خدمات و معافی 
حقوق و عوارض گمرکی یکی از بستههای حمایتی پیش بینی شده برای حمایت از این شرکتها است.

ت های دانشبنیان در
ت های شرک 
انواع معافی 
موضوع مالیات ،حقوق و عوارض گمرکی ،سود
بازرگانی در حوزههای مختلفی تقسیم شده
است .معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود

بازرگانی برابر قانون و آییننامههای مصوب،
بخش محوری از این حمایت را تشــکیل می
ش بنیان هر
دهد .بخشــی از شرکتهای دان 
سال با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری به سازمان امور مالیاتی معرفی می
شوند تا از معافیتهای تعیین شده در قانون
ت های دانش
برخوردار شوند .همچنین شرک 
ک های علم و فناوری نیز از
بنیان مستقر در پار 
برخی معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند.

کارکنان فعال در شــرکتهای دانشبنیان
نیز با پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری نیز از معافیت مالیاتی بهره مند می
شوند .معافیت از حقوق گمرکی ،عوارض و سود
بازرگانی ،نوع دیگری از معافیت است که برای
ت های دانش بنیان در نظر گرفته شده
شــرک 
ی توانند در
اســت .همچنین این شرکتها م 
صورت تایید و برابر قانون از معافیت مالیات 4
درصد علی الحساب بر واردات برخوردار شوند.

اجرای طرح پایلوت گلخان ه دریایی در بوشهر

ی های آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انعقاد قرارداد اجرای طرح پایلوت گلخانه دریایی در منطقه
دبیر ستاد توسعه فناور 
کنارک بلوچستان و بوشهر با بخش خصوصی و دانشگاه بوشهر خبر داد.

دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب ،خشکسالی،

فرســایش و محیط زیســت معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری درباره اجرای طرح

پایلوت گلخانه دریایی ،گفــت :قرارداد طرح
اجــرای پایلوت گلخانه دریایــی (Seawater
 )houseدر منطقه کنارک بلوچستان و بوشهر
با بخش خصوصی و دانشــگاه بوشهر منعقد
شده اســت که فرصت ارزشمندی در سواحل
دریای عمان و خلیج فارس هستند که بالغ بر
 ۱۸۰۰کیلومتر ساحل با احتساب جزایر امکان
ی های تجدید پذیر
استفاده از آب دریا و انرژ 
خورشــیدی برای پرورش گیاهان در محیط

ی کنــد .نادرقلی
های کنترل شــده فراهم م 
ابراهیمی افزود :در این فناوری از آب شور دریا
استفاده شده و آب دریا برای افزایش رطوبت و
پایین آوردن دمای هوای داخل گلخانه استفاده
و با گرمایش خورشــیدی بخار شده تا پس از
خنک کردن بخار امکان تولید آب فراهم شود
کــه در همان گلخانه آب مورد نیاز شــرب و
اراضی اطراف را تامین می کند.

رشد قیمت سوخت کم سولفور در پی اجرای مقررات  IMO ۲۰۲۰و شیوع بیماری کرونا

ی دهد در پی اجرای مقررات  IMO ۲۰۲۰و شیوع بیماری کرونا قیمت سوخت دریایی نیم درصد گوگرد رشد قیمتی
ی ها نشان م 
بررس 
باالیی داشته است و میتواند حمل و نقل دریایی این قاره را زمین گیر کند.
کم گوگرد در شرق مانند گذشته نبود .فعاالن
مارس (اسفند  - ۹۸فروردین  )۹۹میتواند از
مؤسسه پالتس طی گزارشــی اعالم کرد که
ســطح مورد انتظار ماه فوریه (بهمن  -اسفند
بازار سوخت دریایی نیم درصد گوگرد شمال
اروپایی گفتند که در اثر کاهش تقاضا و بیشتر
 ۳-۳.۵ ،)۹۸میلیون تن کاهش بیشتری پیدا
غرب اروپا با سقوط بازار سوخترسانی ،پس از
شدن عرضه ،پیشنهاد عرضه سوخت دریایی
کند .یک معاملهگر سوخت مستقر در سنگاپور
اجرای مقررات  IMO ۲۰۲۰و شیوع بیماری
نیم درصد بیشتری ارائه شده است .در همین
گفت :میزان اختالف قیمت بین سوخت دریایی
کرونا کــه موجب کاهش اختالف ســود در
حال داده های مؤسســه پالتس نشان داد که
نیم درصد گوگرد شرق و غرب ،به  ۲۰دالر در
بازارهای شرق ،به شــدت آسیب دیده است.
هر تن و یا چیزی نزدیک به آن رسیده است،
ت های
با تعطیالت ســال نو و کاهــش فعالی 
اختالف قیمت بین سوخت دریایی نیم درصد
ی کنم مردم در این شرایط بار را جابجا
فکر نم 
اقتصادی در آسیا ،تقاضای سوخترسانی در
گوگرد ســنگاپور و سوخت دریایی نیم درصد
کنند .در اواسط ژانویه (دی -بهمن سال ،)۹۸
سنگاپور کاهش یافته و این امر معامل ه گران را
گوگرد  FOBروتردام ،به طور متوســط حدود
این اختالف قیمت هر تن سوخت کم گوگرد
از اشتیاق به ارسال محموله به شرق بازداشته
 ۷۱دالر در ماه ژانویه (دی  -بهمن  )۹۸است
در اروپا برای ماه مارس (بهمن  -اســفند )۹۸
ی گوینــد در حالیکه
اســت .معاملهگران م 
که در مقایسه با  ۵۱دالر به ازای هر تن در ماه
 ۳۵.۷۵دالر در هر تن معامله شد .یک معامله
تخمینها متغیر اســت ،جریان اختالف سود
گر اظهار داشت ،اختالف سود هر تن سوخت
سوخت با گوگرد کم در کشور سنگاپور در ماه
دسامبر (آذر  -دی  ،)۹۸باالتر رفته است.
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تیدال طرح جدید شرکت آلفابت برای کمک به ماهیگیری پایدار
شرکت آلفابت که شرکت مادر تخصصی گوگل
ی شود ،امروز از اجرای ابتکار عملی
محسوب م 
موســوم به تیــدال خبر داد که هــدف از آن
افزایش اطالعات در مورد اقیانوسها با هدف
محافظت بهتر از حیات دریایی و منابع موجود
در آنهاست .به گفته نیل دیو مدیر اجرایی طرح
تیدال ،دانش بشــر از سطح کره ماه بیشتر از
اطالعــات آن در مورد اقیانوس هاســت و لذا
آلفابت گروهی را مســئول اجرای ابتکار عمل
تیدال کرده تا از اقیانوسها و اکوسیستم آنها

حفاظت شود .در اولین گام برای اجرای طرح
مذکــور ،ابزاری تازه در اختیار ماهیگیران قرار
ی گیرد تا از آن برای شناســایی زباله و مواد
م
شیمیایی مضر استفاده شود .این امر باعث می
شود تا از انتشار و شیوع بیماریهای خطرناک
ی شود .ابزار یاد شده مبتنی بر
هم جلوگیری م 
استفاده از دوربینهای زیردریایی و نرم افزاری
خاص برای کشف ،ردگیری و کنترل زبالهها و
نیز نظارت بر عملکرد و رفت و آمد ماهیهای
مختلف اســت .ابزار مذکور برای کنترل دمای

آب اقیانوس و ســطح اکســیژن آن نیز قابل
اســتفاده خواهد بود .بر اساس این گزارش از
بیزینس اینسایدر ،نرم افزار دیگری که توسط
آلفابت ابداع میشــود برای تجزیه و تحلیل
ی ها با دقتی بی سابقه مورد استفاده
رفتار ماه 
قــرار میگیرد .کار طراحی و تکمیل این ابزار
و نرم افزارها سه سال به طول انجامیده و امید
ی رود استفاده ماهی گیران از آن در سراسر
م
جهان بتواند به افزایش دانش بشری در مورد
آبزیان و شرایط اقیانوسها منجر شود.

ل فیبر نوری در اعماق دریا
تشخیص زلزله با استفاده از کاب 
محققان راه حلی پیدا کــردهاند که با نصب
کابل فیبر نوری مخابراتی در دریاها و اقیانوس
ها ،به خوبی بتوانند لرزه های اعماق دریاها را
ثبت کند! پایگاه خبری ""business insider
در گزارشــی نوشت ،پژوهشــگران "دانشگاه
برکلی" کالیفرنیا در تحقیقات جدید خود20 ،
کیلومتر از کابلهای فیبر نوری زیر آب را به
صورت موقت به مجموع ه ای از حســگرهای
لرزهای تبدیل کردند .آنها توانستند با کمک
این حسگرها ،به ثبت زمینلرزه ای به بزرگی
 3.5ریشتر بپردازند و سیستم گسل جدیدی را
در ساحل کالیفرنیا کشف کنند؛ پژوهشگران،
از روشــی اســتفاده کردند که با ارسال پالس
های نوری به کمک کابل ،به شناسایی حرکات
جزئی میپردازد .دستگاه "فوتونیک" استفاده
س هــای کوتاه
شــده در ایــن تحقیقات ،پال 
ی فرســتد و سپس
لیزری را به این کابلها م 

ل ها
نور برگشــتی که توسط کشــیدگی کاب 
ی کند؛ نورهای
ایجاد شــده بود را شناسایی م 
ی دهند که
بازگشتی تقریبا در هر  2متر رخ م 
عم ً
ال کابل را به  10هزار سنسور مجزا تبدیل
ی کند؛ به کمک این سنســورها ،محققان
م
توانســتند زلزلهای را ثبت کننــد .اما نتایج
ی شوند؛ با استفاده
تحقیات به این جا ختم نم 
از این سنسورها ،محققان توانستند از محدوده
های گســلی زیر دریا نقشهبرداری کنند که
پیش از آن امکان آن وجود نداشــت" .ناتانیل
لیندسی" سرپرست این پژوهش در مصاحبه
با رسانههای خارجی ،گفت :اگر بخش خاصی
از فیبر حرکت داده شود ،به دلیل وجود انتشار
امواج لرزهای ،امکان دیدن فشار موج لرزه روی
کابل وجود خواهد داشت .این گروه پژوهشی
طی آزمایشــی به مدت چهار روز توانستند به
اندازهگیری یک زمینلرزه بپردازند؛ آنها طی

بررســی خود ،با پراکندگی جبه ه های موج
زمینلرزه و شکستگی پوسته زمین در "خلیج
مونتری" مواجه شــدند" .مایکل مانگا" استاد
ی گوید :ما کمبود بزرگی در
دانشگاه برکلی م 
داده های اعماق دریا و پوسته اقیانوسی زمین
داریم زیرا نصب لرزه نگارها در دریاها بســیار
چالش برانگیز است؛ نتایج این تحققات نشان
میدهد که میتــوان از کابل فیبر نوری به
منظور لرزهنگاری اســتفاده کرد که در آینده
ل های مورد
بسیار به کمک ما خواهد آمد .کاب 
استفاده در این پژوهش ،در یک منطقه ساحلی
با عمق  100متر قرار گرفتهاند؛ پژوهشگران
قصد دارند روش خود را در مناطقی که عمیق
تر یا دارای شیب بیشتری هستند نیز آزمایش
کنند .نتایج این مطالعــه در مجله "Nature
"منتشر شده است.

استفاده از حیوانات دریایی برای بررسی وضعیت اقیانوس ها
دانشمندان امیدوارند که با استفاده از برچسب
های الکترونیک مذکور بتوانند ضمن زیرنظر
گرفتن رفتار طبیعی کوســه ها ،پنگوئن ها،
الک پشــت ها ،فک ها و غیــره دانش خود
در مورد وضعیــت دریاها و اقیانوس ها را نیز
افزایش دهند .در شــرایطی که ســه چهارم
ســطح کره زمین با آب پوشیده شده ،دانش
بشــر در مورد اقیانوس ها هنوز در حد کافی
نیســت و تداوم گرمایش زمین نگرانی ها در
مورد تبعات این دانش ناکافی را افزایش داده
است .گرمایش زمین می تواند موجب نابودی
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بسیاری از آبزیان و تغییرات مهمی در زیست
بوم دریاها شود که مطالعه در مورد آنها از هم
اکنون ضروری است .در حال حاضر مطالعه در
مورد شرایط دریاها و اقیانوس ها با استفاده از
ماهواره ها ،هواپیماها و کشتی های تحقیقاتی
انجام می شــود .در سال های اخیر پهپادهای
زیرآبــی و حســگرهای پیشــرفته نیز بدین
منظور مورد استفاده قرار گرفته اند ولی هنوز
کمبودهای زیادی در این زمینه وجود دارد .با
نصب برچســب های الکترونیک بر روی بدن
آبزیان می توان داده هــای زیادی را از عمق

اقیانوس ها جمــع آوری کرده و مورد تجزیه

و تحلیل قرار داد .برچسب های مذکور مجهز

به حسگرهای متنوعی هستند که برای جمع
آوری اطالعات از محیط اطراف و خود آبزیان

قابل استفاده هســتند .از این طریق هرگونه
رفتار غیر عادی حیوانات قابل شناسایی است.

همچنین باید توجه داشت آبزیان قادر به شنا
در زیر یخ ها ،حرکت در عمق آب ها و مناطق

مختلفی هستند که هنوز به آسانی برای بشر
قابل دسترس نیستند.

Marine Engineering

یک ربات آبی کم هزینه و تک موتور
ت های
پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا" در پروژه جدید خود ،نوعی ربات دریایی ابداع کرد ه اند که هزینه کمتری نسبت به ربا 
ی کند.
دیگر دارد و تنها با یک موتور کار م 
پژوهشگران دانشگاه پنســیلوانیا (،)UPenn
نوعی قایق رباتیــک طراحی کرده اند که می
توان از آن برای بررسی اقیانوسها یا انجام دادن
عملیات دریایی استفاده کرد .این ربات دریایی
ارزان قیمت موسوم به "مودبوت"()Modboat
میتواند تنها با استفاده از یک موتور در آب شنا
کند" .گدالیا نیژنیک"(،)Gedaliah Knizhnik
از پژوهشگران این پروژه گفت :ایده اصلی این
پروژه از پژوهشــی به دست آمده که در سال
 ۲۰۱۵انجام شده بود .از آنجا که در آزمایشگاه
من ،رباتهای ارزان قیمت مورد بررسی قرار
ی گیرند ،فورا از این ایده اســتقبال شد .ما
م
ت های دریایی را داشتیم؛ در
تجربه کار با ربا 
نتیجه این فرصت خوبی بود تا آن را گسترش
دهیــم .هدف بلند مدت ایــن پژوهش ،ابداع
تعداد قابل توجهی از قایقهای رباتیک است
که میتوانند کارها را به صورت گروهی انجام
دهند .این پژوهش ،نخستین گام در این مسیر
ی تواند به طراحی ربات
به شــمار میرود و م 
هــای دریایی کمک کند که هم کارآمد و هم
مقرون به صرف هستند .مدبوت ،طراحی ساده
ای دارد و میتواند به صورت موثر به حرکت
کردن در آب بپــردازد .این ربات ،از یک بدنه
ی تواند تنها با
اصلی و دو باله تشکیل شده و م 
استفاده از یک موتور حرکت کند .هدایت این
ربات در یک جهت خاص ،با تنظیم سرعت آن
ی شود تا بدین ترتیب ربات بتواند
امکانپذیر م 

بدن خود را به
چپ یا راست
بچرخاند و یا
میزان حرکت
بالــه هــا را
هنگام شــنا
تغییــر دهد.
نیژنیک ادامه
داد :ربــات ما،
به خوبی ربات
هــای دیگــر
ی کند
شنا نم 
امــا طراحی
منحصــر به
فــرد آن فقط
با اســتفاده از یک موتور انجام شده است؛ در
صورتی که معموال رباتها حداقل به دو موتور
نیاز دارند .این طراحی موجب میشــود که
هزینه ساخت ربات ،کمتر باشد و امکان تولید
تعداد قابل توجهی از آنها فراهم شــود .بدین
ترتیب ،شنای ضعیف رباتها نیز جبران خواهد
شد .پژوهشــگران ،ربات خود را در مجموعه
ش ها مورد ارزیابــی قرار دادند و
ای از آزمایــ 
دریافتند که این ربات میتواند عملکرد خوبی
داشته باشد .نیژنیک افزود :ساخت رباتهای
ی شــود
مقرون به صرفه ،کمتر امکانپذیر م 
زیرا تجهیزات مورد نیاز برای ســاخت آن ها،

هزینه باالیی دارند .ما در این پژوهش نشــان
ی توان طراحی منحصر
داده ایم که چگونه م 
به فردی را برای ساخت ربات در نظر گرفت تا
به ابزاری کاربردی تبدیل شود .حال که در این
پژوهش نشان داده ایم رباتی با این طراحی می
تواند به خوبی کار و شنا کند ،باید به این فکر
ن های مورد نظر خود
باشــیم تا آن را در مکا 
به کار بگیریم .ما در حــال حاضر تالش می
کنیم تا ربات را در مســیرهای خاصی هدایت
کنیم و آن را بــرای وظایفی مانند قرار دادن
حسگر و اندازه گیری به کار ببریم .براساس این
گزارش از تکاکسپلور ،پژوهش فوق در مجله
" "arXivبه چاپ رسیده است.
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پترو پارس برنده مناقصه طرح توسعه میدان نفتی فروزان

مدیرعامل گروه پتروپارس از موفقیت در مناقصه پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان مشترک نفتی فروزان خبر داد.

مدیرعامــل گروه پترو پارس واگذاری پروژه از
طریق مناقصه را بسیار ارزشمند دانست و گفت:
میدان نفتی فروزان توسط شرکت نفت فالت
قاره ایران به عنــوان کارفرما ،در قالب قرارداد

 EPC-EPDبه کنسرسیومی متشکل از پترو
پارس ( )PPLو مجتمع کشتیسازی و صنایع
فراســاحل ایران ( )ISOICOبه رهبری پترو
پارس واگذار شده است .حمیدرضا مسعودی
افزود :طرح توسعه این میدان در بخش تحت
االرضی شامل  12حلقه چاه جدید 11 ،حلقه
چاه تعمیری ،ســه حلقه چاه RE-ENTRY
و در بخش ســطح االرضی شامل احداث سه
خط لوله دریایی به طول  27کیلومتر ،ساخت
و نصب دو ســکوی جدید و کابل کشی چهار

رشته فیبرنوری اســت .این قرارداد به ارزش
حــدود  290میلیون یورو مــی تواند با تنوع
بخشی به فعالیت ها و گسترش زنجیره ارزش
گروه پتروپارس ،زمینه کاری مناســبی برای
توســعه توان داخل و پیمانکاران ایرانی فراهم
نماید .گفتنی اســت ،میدان نفتی فروزان در
 100کیلومتری جنوب شرقی جزیره خارگ
در خلیــج فارس واقع شــده و با میدان نفتی
مرجان کشور عربستان مشترک است.

آغاز برداشت گاز غنی از آخرین سکوی فازهای  22تا  24پارس جنوبی
قائم مقام فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی از برداشت و ارسال گاز آخرین سکوی فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی به
پاالیشگاه خشکی این طرح خبر داد.

قائم مقام فازهــای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی با
اشاره به ظرفیت برداشت روزانه  ۱۴.۲میلیون
متر مکعب گاز از ســکوی  ،24Bگفت :با بهره
برداری از این سکو ،ظرفیت برداشت گاز غنی
از بخش فراســاحل فازهای  22تا  24پارس
جنوبی بــه  56میلیون متر مکعــب در روز
معادل میزان تعیین شده اسمی در این طرح
رسید .علی اصغر صادقی با بیان اینکه سکوی
 ،۲۴Bپیش از این ( ۲۱بهمن ماه) ،پس از باز
شــدن چاه ها عملیاتی شده و بطور کامل در
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شــرایط برداشت گاز غنی قرار داشت ،تصریح
کــرد :باتوجه به اینکه آغاز تولید از ســکوی
 ،24Bنیازمند توقف توليد كوتاه مدت سكوي
اصلي ٢٣بود ،نسبت به نرمال سازی مسیر گاز
از ســکوی فرعی  24Bاقدام شد و این سکوی
اقماری روز یکشــنبه  ۱۱اســفند ماه به بهره
برداری رســید .وی افزود :با عملیاتی شــدن
آخرین ســکوی گازی فازهای  22تا ، 24کل
زنجیره تولید این طرح در بخش فراســاحل و
پاالیشگاه خشکی تکمیل شد .صادقی با اشاره

به اینکه پاالیشــگاه فازهای  22تا  24اکنون
درحال دریافت گاز ترش از  4سکوی تولیدی
به وســیله دو رشته خط لوله  32اینچ مرتبط
با ســکوهای اصلی است ،گفت :به این ترتیب
مجموعه هــای فرایندی پاالیشــگاه ،از توان
شیرین سازی روزانه بیش از  ۵۰میلیون متر
مکعب گاز 75 ،هزار بشکه میعانات گازی400 ،
تن گوگرد و ساالنه یک میلیون تن اتان و یک
میلیون تن گاز مایع( )LPGبرخوردار هستند.
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