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پیش��رفت تکنولوژی و تقویت جایگاه 
صنعت وابس��تگی زیادی به سیاست 
ه��ای دول��ت دارد. توس��عه یافتگی 
کشورهای توس��عه یافته مرهون ارتقا 
س��طح علمی و رش��د تحقیقات آن 
کش��ورها بوده و جوامع��ی که خود را 
از کش��ورهای در ح��ال توس��عه جدا 
نموده و گام در راه پیشرفت و توسعه 
گذاشته اند بتدریج شاهد بهبود شرایط 

اجتماعی و اقتصادی بوده اند. 
کش��ور ما نیز از این قاعده مس��تثنی 
نیست و بدون مطالعات و برنامه  های 
دقیق نمی  توان انتظارات غیر واقعی و 
معجزه داشت. در عین حال فرصت  ها 
را نمی  توان نادیده گرفت و اس��تفاده 
از آن م��ی  تواند گامهای اساس��ی در 

پیشرفت صنعتی کشور بوجود آورد. 
با نگاهی به گذش��ته صنایع دریایی و 
بویژه کش��تی  س��ازی، می بینیم که 
چه  فرصت  های طالیی را از دس��ت 
داده ای��م. فرصت  هایی ک��ه هر یک 
می  توانست صنایع دریایی توانمندی 
را در کش��ور بوجود آورد. کش��ورهای 
شرقی و شرکت های اروپایی براحتی 
برای توسعه این صنعت در کشورشان 
هم��کاری و از هم حمایت می  کردند. 

ام��ا زمانیکه هم پول بود، هم نیاز، هم 
سفارش و هم زمینه همکاری؛ گویی 
مسابقه گذاشته بودیم که تندتر و تندتر 
به خارج کشور سفارش دهیم. فرصت 
 ها بر باد رفت و حدود س��ه دهه بازار 
ساخت کشتی کشور تحویل خارجی 
ها بخصوص کره  ای  ها شد؛ بدون آنکه 
آن ها را مجبور کنیم حداقل این کار را 

در کشور ما انجام دهند. 
در ش��رایط ام��روز ک��ه تحریم جدی 
تر ش��ده و دیگر کره، چین و اروپایی 
نیست، فرصتی طالیی برای توسعه و 
پیشرفت صنایع داخلی است. در این 
س��الهای تحریم ش��اهد بودیم که در 
بخ��ش های مختلف صنای��ع دریایی 
مانن��د حوزه فراس��احل و تعمیرات و 
ساخت انواع شناور جوانان متخصص 
ای��ن مرز و بوم چ��ه کارهای عظیمی 
انجام داده اند. سکوهای نفتی و گازی 
یکی پس از دیگری س��اخته و نصب 
شدند و کشتی ها و نفتکش های غول 
پیکر س��اخته و تعمیر شده اند. پس 
می توانیم و این ها همان فرصت های 
طالیی هستند که باعث اشتغالزایی و 
ارزش افزوده می شوند. شرایطی فراهم 
ش��ده که کمی با هم مهربانتر باشیم. 

کمی احس��اس کنیم ک��ه باید برای 
روزهای س��خت بیش��تر قدر یکدیگر 
را بدانی��م و فهمیده  ای��م که در زمان 
بحران، فقط باید دس��ت به کمر خود 
زد. امروز دیگر باید بدانیم که امنیت و 
قدرت در گروی توان خودمان است و 
نه در گروی محصوالتی که یک روز به 

ما بدهند و یک روز ندهند. 
خوش��بختانه توان علم��ی و صنعتی 
کش��ور در بخش صنای��ع دریایی در 
این س��ال ها رش��د باالیی داشته و از 
نظر تولی��د علم در زمره کش��ورهای 
برت��ر در صنعت دریا اس��ت. جوانان و 
نیروهای متخص��ص زیادی در عرصه 
صنایع دریایی آموزش دیده اند و هم 
اکنون مراکز و شرکتهایی وجود دارند 
که ثابت کرده اند م��ی توانند از پس 
توسعه فناوری ها برآیند. این تنها راه 
حرکت به سوی توسعه پایدار، متوازن، 
همه جانبه و اتکا ب��ه منابع داخلی و 
اقتصاد مقاومتی است. امید آنکه قدر 
این مجال را بدانیم و نگذاریم فرصت 

ها از دست برود.
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فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران اواخر مهر ماه با بیان اینکه نیروی 

دریایی مجموعه  ای پویا س��ت که در هر دوره  ای 

و در هر سالی تالش می  کند ظرفیت  های رزمی 

خود را پای کار بیاورد، اظهار داش��ت: ارتقای این 

توانمندی  ها تا جای��ی ادامه خواهد یافت که در 

شأن جمهوری اسالمی ایران و در شأن ملت ایران 

و مظهر اقتدار ملت و کش��ور در دریا باشد. امیر 

دریادار حس��ین خانزادی با اشاره به اینکه همه 

 ساله ظرفیت  هایی از توان رزمی بطور کامالً بومی 

تولید می  شود، گفت: در آذرماه 99 حتماً شاهد 

رونمایی از دس��تاوردهای جدید نیروی دریایی 

خواهیم بود. خانزادی با بیان اینکه ناوش��کن دنا 

یکی از دس��تاوردهای بومی اس��ت که در آذرماه 

رونمایی خواهد ش��د، اظهار کرد: ما در این سال 

 ه��ا بطور مرتب تالش کردیم ی��ک آرایه دفاعی 

ارزشمند را ارائه کنیم که بتواند ظرفیت دریانوردی 

اقیانوس��ی را داشته باشد. فرمانده نیروی دریایی 

راهبری ارتش با بیان اینکه نخستین شناور مین 

 روب نیروی دریایی هم در آذرماه رونمایی خواهد 

شد، اضافه کرد: این شناور ظرفیت جدیدی است 

برای مقابله با تهدیدهایی از جنس مین که ممکن 

اس��ت در دریا و سواحل و بنادر آلودگی  هایی را 

ایجاد کرده باشد. خانزادی ادامه داد: اتفاق مهمی 

که تالش می  کنیم در آذرماه به س��رانجام برسد 

نخستین ناو  بندر جمهوری اسالمی ایران به  نام 

خلیج فارس اس��ت که ضمن داش��تن ظرفیت 

حمل بالگرد، می  تواند پهپاد هم حمل کند. وی 

راجع به دیگر قابلیت  های این ناوبندر خاطرنشان 

ک��رد: این ناو بندر مجموع��ه  ای از ظرفیت  های 

موشکی و تسلیحاتی را به  همراه خودش دارد  و 

می  تواند برای مدت  های طوالنی در اقیانوس  ها 

باقی بماند، همچنین این شناور می  تواند با یک 

بار سوخت  گیری س��ه دور، دور کره زمین برود 

و این قابلیت به این معنا س��ت که یک پایداری 

دفاعی، امنیت��ی ارزش��مندی در منطقه برقرار 

خواهد شد و همه این  ها به  نفع برقراری امنیت 

در دریا برای کش��ورهای منطقه و جهان اس��ت.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش  با اشاره به رونمایی از ناوبندر خلیج فارس در آذرماه، گفت: این ناوبندر 
قابلیت  های بسیار زیادی دارد.

ویژگی  هایی خاص نخستین ناوبندر ایران /  رونمایی از ناوشکن دنا  در آذر ماه
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست 

مدیران سازمان بنادر و دریانوردی که به صورت 

ویدئ��و کنفران��س اواخر مهر ماه برگزار ش��د، 

تصریح کرد: با توجه به سیاس��ت های خاص 

سازمان بنادر و شرایط حس��اس کنونی، الزم 

اس��ت در حوزه هوشمند سازی، به پروژه های 

"توس��عه دیتا س��نتر" و "امنیت شبکه" توجه 

جدی ش��ود. محمد راس��تاد در بخش دیگری 

از سخنان خود بر اس��تفاده حداکثری از تمام 

ظرفیت ه��ای قانونی و لزوم حفظ قراردادهای 

س��رمایه گذاری اپرات��وری در بنادرتاکید کرد. 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر توجه 

جدی به ارتباط و دیدار با مشتریان و ذینفعان 

تأکی��د کرد و اظهار داش��ت: مدی��ران باید به 

صورت مس��تقیم با مش��تریان و مخاطبان در 

ارتباط باشند و در شرایط کرونا که رفت و آمدها 

سخت شده باید از طریق ایمیل سازمانی و یا از 

مسیرهای دیگر در فضای مجازی در دسترس 

باش��یم و به خواسته ها و مطالبات مردم پاسخ 

دهیم. وی با بیان اینکه فرآیندهای پیچیده در 

بنادر بایستی اصالح و حذف شود، تأکید کرد: 

فرآیندهایی که کارها را تطویل می کند و مردم 

را به زحمت می اندازد باید حذف شود ازاینرو 

کارشناسان پیشنهادها و نظرات اصالحی خود 

را مطرح کنند. راستاد با اشاره به اینکه ضرورت 

دارد، اقدامات تعرفه ای منجر به تحوالت جدید 

شود، اظهار داشت: الگوی جدید تعرفه ای، که 

از ابتدای س��ال ۱۴۰۰ اجرایی می ش��ود، باید 

به گونه ای باش��د که نیازهای سازمان بنادر را 

پوش��ش بدهد و حداکث��ر بازدهی اقتصادی را 

برای فعاالن بندری به دنبال داشته باشد. وی با 

بیان اینکه توسعه ترانزیت در دستور کار جدی 

س��ازمان قرار دارد، گفت: برای افزایش رقابت 

پذیری واس��تفاده حداکثری از داالن ترانزیتی 

چابهار و س��ایر مس��یرهای ترانزیتی در بنادر 

کشور، باید موانع را با کمک کارگروه ترانزیتی 

در ستاد وزارت راه و شهرسازی، برداریم. معاون 

وزی��ر راه و شهرس��ازی با حاکمیت��ی خواندن 

ماموریت های سازمان بنادر در حوزه ایمنی و 

حفاظت دریایی، تصریح کرد: این حوزه یکی از 

وظایف مهم و حاکمیتی سازمان بنادر محسوب 

می شود و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد 

و در این زمینه باید س��ازمان از تمام ظرفیت و 

امکانات خود استفاده کند.

ورود اولین تجهیزات استراتژیک به بندر 

چابهار توسط هند تا پایان سال

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی از ورود 

اولین تجهیزات اس��تراتژیک ب��ه بندر چابهار 

توس��ط هند تا پایان س��ال خب��ر داد و اعالم 

ک��رد: قرارداد هن��دی ها بهره ب��رداری موقت 

بوده است و متعاقبا قرارداد BOT مدنظر قرار              

می گیرد که عمدتا تامین تجهیزات استراتژیک 

بندری است و اولین تجهیزات تا پایان سال به 

داخل کشور وارد و بهره برداری می شود. 

اجرای الگوی جدید تعرفه ای از ابتدای ۱۴۰۰/ اصالح و حذف فرآیندهای زائد و پیچیده در بنادر
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: الگوی جدید تعرفه ای که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود، باید به گونه ای 

باشد که نیازهای سازمان بنادر را پوشش بدهد و حداکثر بازدهی اقتصادی را برای فعاالن بندری به دنبال داشته باشد.
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ضرورت تشکیل بانک اطالعات تجهیزات صنعت دریایی / توانمندی فقط با استفاده تجهیزات بومی

دبیر ستاد توسعه فناوری  های فضایی و حمل  و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری گفت: صنعت دریایی با تجهیزات 
بومی توانمند می  شود و تشکیل بانک اطالعات قطعات مصرفی این صنعت یک ضرورت است.

ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، 
حم��ل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا برگزاری 
جلس��ه کمیت��ه بوم��ی  س��ازی قطعات 
و تجهی��زات دریای��ی نخس��تین قدم را 
ب��رای هم  افزای��ی و همفکری س��ازمان  
ها و ش��رکت  های مرتبط ب��ا حوزه دریا 
برداش��ت. جلس��ه  ای که اواخر مهر ماه 
برگزار شد و هدفش "تقویت توان بومی  
س��ازی قطعات و تجهیزات حوزه دریا"، 
"شناس��ایی قطعات و تجهیزات پرکاربرد 
س��ازمان  ه��ای مرتبط با ای��ن حوزه" و 
"ایجاد بانک اطالعاتی جامع برای تامین 
قطع��ات و تجهیزات دریای��ی مورد نیاز 
کش��ور با اس��تفاده از توان شرکت  های 
دانش  بنیان و هس��ته  ه��ای فناور" بود. 
دبیر ستاد توس��عه فناوری  های فضایی 
و حم��ل  و نقل پیش��رفته معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری در این 
کمیته به اهمیت استفاده از توان داخلی 
برای رفع نیاز های فناورانه س��ازمان  ها و 
ارگان  های دریای��ی تاکید کرد و گفت: 
خوش��بختانه اقدام��ات و فعالیت  ها در 
زمینه توس��عه فناوری  های حوزه حمل 
 و نقل قابل قبول اس��ت و س��رریز آن  ها 
به صنعت دریایی می  تواند نیاز های این 
حوزه را رفع کند. منوچهر منطقی افزود: 
تش��کیل بانک اطالعات قطعات مصرفی 
ای��ن صنعت یک ض��رورت اس��ت. باید 
تالش کنیم شرکت  های توانمند صنعت 

دریایی را شناسایی و اخذ استاندارد های 
بی��ن  المللی برای آن  ه��ا را با همکاری 
سازمان  ها و ارگان  های دریایی پیگیری 
کنیم. در این کمیته بیش��تر ذی نفعان 
و فع��االن این ح��وزه مانن��د نمایندگان 
س��ازمان  بن��ادر و دریان��وردی، نی��روی 
دریایی س��پاه، ش��رکت مل��ی نفتکش، 
شرکت کشتیرانی، نیروی دریایی ارتش، 
ایدرو، س��ازمان صنای��ع دریایی و مرکز 
همکاری  ه��ای تحول حضور داش��تند. 
ستاد توسعه فناوری  های فضایی و حمل 
 و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برای "توسعه اقتصاد 
دان��ش  بنیان"، "اس��تفاده از محصوالت 
بوم��ی و داخل��ی"، "تقویت ش��رکت  ها 
داخلی"، "صرف��ه  جویی در هزینه  ها" و 
"جلوگیری از خروج ارز از کش��ور" اقدام 
ب��ه طراحی پلتفرمی برای بومی  س��ازی 

قطعات مورد اس��تفاده در حمل  و نقل با 
فناوری  های پیشرفته کرده است.

تأثیر 20 درصدی هوشمندسازی 
حوزه حمل  و  نقل بر اقتصاد کشور

منوچه��ر منطق��ی دبیر س��تاد توس��عه 
فن��اوری  ه��ای حوزه فضای��ی و حمل و 
نقل پیش��رفته معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری گفتگویی انجام داده 
است و فعالیت های این ستاد را در پنج 
بخش که ش��امل توسعه فناوری فضایی، 
هوای��ی، حم��ل و نقل ریل��ی، دریایی و 
در نهای��ت هوشمندس��ازی توضیح داده 
اس��ت. منوچهر منطقی حوزه دریایی را 
چهارمین بخش فعالیت های این س��تاد 
نام برده و گفته اس��ت: این بخش س��ه 
هدف عم��ده را پیگیری م��ی  کند؛ اول 
اینکه از ناوگان دریایی کشور پشتیبانی 
الزم را داشته باشیم؛ در واقع شبکه قطعه  
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س��ازی که ما راه  اندازی ک��رده  ایم بین 
حوزه خودرو، ناوگان ریلی و کش��تیرانی 
مشترک اس��ت؛ بعد از س��اخت قطعات 
نوب��ت ب��ه استانداردس��ازی محصوالت    
می  ش��ود چرا که ناوگان کشتیرانی نیاز 
به قطعات با استانداردهای جهانی دارد؛ 
در همین راس��تا بحث تطابق تجهیزات 
را ه��م داری��م مثال در سیس��تم ناوبری 
هواپیم��ا م��ی  توانیم بخ��ش  هایی را در 
کش��تی مورد اس��تفاده قرار دهیم یا در 
موضوع موت��ور خودرو امکان اس��تفاده 
از آنه��ا با تغییرات الزم در کش��تی  های 
سبک وجود دارد. موضوع هوشمندسازی 
به عنوان یک موضوع جدید است که در 
دنیا س��رمایه  گذاری  های کالنی در این 
بخش انجام ش��ده و تمام کشورهای دنیا 
یک س��ند هوشمندس��ازی دارند؛ ما هم 
در حال تدوین س��ند هوشمندس��ازی با 
کمک تمام بازیگران این حوزه هس��تیم. 
به دنبال همین بخ��ش تالش داریم که 

به��ره  وری ناوگان حم��ل و نقل را باالتر 
ببری��م. همچنین حم��ل و نقل یکپارچه 
ریل��ی، دریایی و خودروی��ی را پیگیری            
م��ی  کنیم البته در کش��ور وجود دارد و 
تالش می  کنیم سریعتر به جایگاه درست 
خود برس��د. ما در این حوزه، دو مسیر را 
در پی��ش گرفته  ایم؛ یک مس��یر باال به 
پایین اس��ت که به تدوین س��ند حمل و 
نقل هوش��مند می  پردازد و یک مس��یر 
پایین به باال که برای رس��یدن به اهداف 
هوشمندسازی باید یک سری پروژه های 
کوچک هوشمندس��ازی تعریف کنیم. به 
عنوان مث��ال در بنادر، تخلیه و بارگیری 
هوشمند را پیش��نهاد داده  ایم که باعث 
می  ش��ود کش��تی  ها و کامیون  های در 
صف، با مدیریت انبارها به  صورت بهینه 
مدیریت ش��وند؛ این پ��روژه  ها در حوزه  
های مختلف تعریف ش��ده  اند تا فرهنگ 
هوشمندس��ازی در کش��ور جا بیفتد. در 
ح��وزه اقتصادی دو س��طح خرد و کالن 

را م��ورد توجه قرار داده  ای��م؛ در حوزه 
اقتص��اد خرد ت��الش می  کنی��م ارزش 
افزوده فعالیت ها را در حوزه اس��تارتاپ 
ها افزایش دهیم؛ در بخش کالن هم باید 
ب��ه این نکته توجه کنی��م که با توجه به 
قرار گرفتن ما در یک شاهراه ارتباطی در 
تالش��یم که یکپارچه  سازی حمل و نقل 
را داش��ته باش��یم چرا که در این منطقه 
ترددهای بی��ن  المللی اتف��اق می  افتد، 
همچنی��ن با هوشمندس��ازی، سیس��تم 
های ایمن برای حمل و نقل بین المللی 
ایجاد کنیم . هنوز ورود جدی به س��طح 
کالن اقتصادی نکرده  ای��م اما مطالعات 
زیادی در این حوزه انجام ش��ده اس��ت. 
هوشمندسازی را از یک سال و نیم پیش 
آغاز کرده  ایم و نمیتوانیم بگوییم که در 
ح��ال حاضر به جایگاه ویژه  ای رس��یده  
ایم اما اثرات این فعالیت ها در سال های 
آتی به  صورت جهشی خواهد بود و تأثیر 
2۰ درصدی بر اقتصاد خواهد گذاش��ت.
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صدرا خزر آماده ساخت انواع شناورها / کشتی سازی نیازمند نگاهی ملی
مدیر مجتمع کشتی سازی خزر شرکت صدرا گفت: این شرکت آمادگی ساخت انواع شناورها، از جمله شناورهای جنرال کارگو و شناور 
حمل واگن و خودرو که اصطالحا "رو _ رو" نامیده می  شوند را دارد، لذا جای دارد اهتمام ویژه ایی در استفاده از این ظرفیت با توجه به انواع 

قانون  های حمایتی موجود صورت پذیرد و متولیان امر نگاه ملی خود را در تحقق شعار سال عملی سازند.

مدیر مجتمع کش��تی سازی خزر شرکت 
ص��درا اواخر مهرم��اه با بی��ان اینکه این 
مجتم��ع با دارا بودن تجهی��زات به روز و 
نیروی انسانی متخصص، از توان منحصر 
به فردی در حوزه کش��تی سازی و سازه 
های دریایی برخوردار است، اظهار داشت: 
این شرکت سابقه درخشان ساخت سکو، 
جک آپ، انواع شناورهای فوالدی شامل 
ی��دک کش، لنگر انداز، الیروب، بارج رفع 
آالیندگی نفتی را در کارنامه اجرایی خود 
دارد. امیر محمود رضوی، اعالم داشت: در 
حال حاضر نیز پیرو نهایی ش��دن قرارداد 
س��اخت 5 فروند پایلوت بوت با س��ازمان 
بنادر و دریانوردی، پیگیری و انجام پروژه 
فوق را در دستور کار خود دارد. وی ادامه 
داد: همچنی��ن ط��ی جلس��ات متعدد با 
شرکت کشتیرانی دریای خزر و کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران آمادگی خود را 

برای س��اخت ان��واع ش��ناورها، از جمله 
ش��ناورهای جنرال کارگو و شناور حمل 
واگ��ن و خودرو که اصطالح��ا "رو _ رو" 
نامی��ده می  ش��وند، اعالم نموده اس��ت. 
رضوی با بیان اینکه برنامه بعدی ما همزمان 
با پیگیری موارد فوق، اس��تفاده از ظرفیت 
 های صدرا در س��اخت ش��ناورهای فلزی و 
کامپوزیتی مورد نیاز گردش��گری و شیالت 
می باش��د، گفت: در این خصوص مذاکرات 
خوبی صورت پذیرفته است. وی خاطر نشان 
کرد: استفاده از ظرفیت  های کشتی سازی 
های داخلی با توجه به سال جهش تولید و 
دستمزد ارزان نسبت رقبای خارجی امکان 
رقابت با س��ایر رقبای بین المللی را فراهم 
آورده و این درحالیس��ت که این صنعت با 
یکصد صنع��ت مرتبط می باش��د و امکان 
ایجاد اش��تغال را در بس��یاری از حوزه های 
کاری ایجاد می نماید. مدیر مجتمع کشتی 

سازی خزر شرکت صدرا در ادامه تاکید کرد: 
جای دارد اهتمام ویژه ایی در استفاده از این 
ظرفیت با توجه به انواع قانون  های حمایتی 
موجود صورت پذیرد و متولیان امر نگاه ملی 
خود را در تحقق ش��عار سال عملی سازند.

الزم به ذکر اس��ت، کارخانه مجتمع دریای 
خزر )صدرا( در ساحل دریای زیبای خزر در 
شهرستان بهشهر واقع شده است. این کارخانه 
با مساحتی بالغ بر 5۱۰،۰۰۰ متر مربع دارای 
امکانات و زیر ساخت های بی نظیری بوده 
که امکان خدمات مهندسی، ساخت و تعمیر 
انواع سازه های دریایی فراساحلی و کشتی را 
فراهم نموده است. اجرای پروژه های بزرگ 
و منحصر بفرد طراحی و س��اخت س��کوی 
خود باالبر ایران خزر )Jack Up( ، سکوی 
نیمه ش��ناور ایران امیر کبیر، ش��ناورهای 
پشتیبانی چند منظوره کاسپین و نفتکش 
۴8۰۰ تن��ی ایران نکاء قابلیت ها و ظرفیت 
های شگرفی را به لحاظ طراحی، مهندسی، 
س��اخت و راه اندازی در این مجتمع ایجاد 
نموده که در حال حاضر طراحی و س��اخت 
هر گونه س��ازه دریایی و شناور مورد نیاز در 
دریای خزر را امکان پذیر س��اخته اس��ت.
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اصالح قوانین دریایی کشور اقدامی ضروری و بسیار ارزشمند
دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران گفت: در حال حاضر ش�رایط حاکم بر فعالیت های دریایی تغییر کرده و 

وضعیت به گونه ای پیش رفته است که قوانین قبلی پاسخگو نیست و نیازمند اصالحات اساسی است.

دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران 
اواسط مهر ماه در مورد اصالح قوانین دریایی کشور، 
با اشاره به اینکه یکی از سرفصل های مهم در حوزه 
حمل و نقل دریایی، نیروی انسانی متخصص است، 
اظهار داش��ت: فعالیت های دریایی یک امر ویژه، 
تخصصی و بین المللی اس��ت که محصور در یک 
اقلیم و محدوده خاص نیست، بنابراین قانون های 
عام، ملی و محلی یک کشور پاسخگوی نظارت و 
 مدیریت بهینه این فعالیت ها نبوده و باید متناسب 
با قوانین ملی و باالدستی هر کشور، دستورالعمل 
های تخصصی به روز و هم راستا با قوانین تخصصی 
بین المللی و منطقه ای تدوین شود. سامان رضایی 
ادامه داد: در حال حاضر ش��رایط حاکم بر فعالیت 
های دریایی تغییر کرده و وضعیت به گونه ای پیش 
رفته است که قوانین قبلی پاسخگو نیست و نیازمند 
اصالحات اساسی است. وی با تاکید بر عزم سازمان 

بن��ادر و دریانوردی بر تغییر قوانین دریایی، عنوان 
کرد: این اتفاق یک الزام اس��ت و خوش��بختانه در 
طول چند سال اخیر اقدامات بسیاری در این رابطه 
صورت گرفته و هشت فصل از ۱۴  فصل مربوطه 
اصالح شده است. رضایی با اشاره به اینکه قوانین 
جدید به روز شده اند، گفت: در مورد اصالح قوانین 
دریایی، تعداد زیادی کنوانسیون در حوزه دریایی 
و دریانوردی الحاق ش��ده است و کماکان جا دارد 
که تدوین و اصالح در س��طح وسیع تری صورت 
گیرد و کار تکمیل شود. وی با بیان اینکه اگر یک 
قانون اصالح می شود باید ظرفیت های اجرایی نیز 
داشته باش��د، عنوان کرد: آن چه از اصالح قوانین 
دریایی برداش��ت می کنیم این است که ظرفیت 
اجرای��ی دارد. دبیر انجمن صنفی دریانوردان ادامه 
داد: در عین حال باید ظرفیت هایی حوزه دریایی 
در آینده با آن مواجه می ش��ود مدنظر قرار گیرد، 

به طور مثال توجه به ش��ناورهای خودران یکی از 
این موارد اس��ت و تحولی خواهد بود که در آینده 
با آن مواجه می ش��ویم، بنابراین از هم اکنون باید 
در خصوص آن چاره اندیش��ی و ظرفیت س��ازی 
کنیم. دبیر انجمن صنفی دریانوردان در عین حال 
بر ضرورت آموزش هدفمند در حوزه دریایی تاکید 
کرد و گفت: باید آموزش هدفمند منابع انس��انی 
در ح��وزه دریایی در دس��تور کار قرار گیرد و تا در 
زمینه کارورزی با چالش و کمبود مواجه نش��ویم.

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به  عنوان پژوهشگر نمونه دریایی
در مراس��م گرامیداشت روز جهانی دریانوردی، 
از دکتر مسعود صدری نسب، دانشیار دانشکده 
محیط زیست دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر 
نمونه دریایی تجلیل شد. فعالیت به  عنوان یکی 

از محققان پیشگام کشور در حوزه فیزیک دریا 
و تولید مقاالت ارزنده در ارتباط با خلیج فارس، 
ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 
عضویت در انجمن عل��وم و فنون دریایی ایران 

و کمیته ملی اقیانوس  شناس��ی کمیس��یون 
ملی یونس��کو و عضویت ش��ورای علمی بنیاد 
نخبگان اس��تان ته��ران را می توان از س��وابق 
علمی و اجرایی دکتر صدری نس��ب برشمرد.
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مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع 
فراس��احل ای��ران )ایزوایکو(، در نشس��ت 
مش��ترک با رضا برومند مدی��رکل میراث 
فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان اواخر 
مهرماه، در خصوص تعامل صنعت دریایی و 
گردش��گری و نقش آن در پیشبرد اهداف 
صنعت دریایی اینگونه، اذعان داشت: تعامل 
ایزوایکو و گردش��گری قطعا می تواند نوید 
بخش دستاوردهای بزرگی در حوزه صنایع 
دریایی و گردشگری باشد و در نتیجه با این 
هم افزایی شاهد پیشرفت در این حوزه ها 
خواهیم بود. حمی��د رضاییان اصل ضمن 
اش��اره به روند رو به رش��د و ظرفیت های 
صنعت دریایی در مجموعه ایزوایکو، اذعان 
داش��ت: این مجموعه دارای ظرفیت های 
مطلوبی است که می توان برنامه های اجرا 
نشده با محوریت علمی و گردشگری دریایی 
را با خالقیت در راس��تای پیشرفت صنعت 
دریایی و گردشگری پیش برد. وی، افزود: 
باید نیازها را شناسایی کنیم و در راستای 
توانمندی ها ق��دم برداریم چرا که صنعت 

دریای��ی و گردش��گری دو مقول��ه جدایی 
ناپذیرند که در کنار هم دستاوردهای خارق 
العاده ای را رقم خواهند زد. رضاییان اصل 
عنوان کرد: در حال حاضر ایزوایکو بر پایه 
مه��ارت، تخصص، دانش و هم افزایی برای 
پیشرفت صنعت دریایی تالش می کند و 
ب��ا ایجاد فضای همدل��ی در راه بالندگی و 
افزای��ش بهره  وری گام ه��ای مؤثری را بر 
می دارد و این مس��یر ادامه خواهد داشت. 
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع 
فراساحل ایران، در بخش دیگری از سخنان 
خود افزود: ایزوایکو با س��اخت شناورهای 
تفریح��ی، بارج، اس��کله ه��ای تفریحی و 

مسافری و رستوران دریایی می تواند نقش 
موثری را در گسترش و پیشرفت گردشگری 
هرمزگان و سایر استان های کشور ایفا کند 
و اگر سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
به سمت صنعت دریا سوق داده شود قطعا 
به دس��تاوردهای بزرگی دس��ت خواهیم 
یافت. وی با تاکید بر اینکه بکارگیری دریا 
و صنعت دریایی کلید توس��عه گردشگری 
اس��ت، اذعان داش��ت: قطعا در همکاری با 
صنعت گردشگری نیز می توانیم پیشرفت 
های��ی را در بخش های مختلف اش��تغال 
و اقتص��اد رقم بزنی��م. مدیرعامل مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، در 
تشریح دستاوردهای حوزه صنعت دریایی 
در مجموعه ایزوایکو اینگونه اذعان داشت: 
ش��ناورهایی را با تناژ س��ه هزار تن در این 
مجموعه نوس��ازی و تعمیر می کنیم و به 
ج��رات می گوییم توانمن��دی ایزوایکو در 
تعمیر ش��ناورهای بزرگ بی نظیر اس��ت. 
حمید رضاییان اصل با اعالم اینکه بزرگترین 
کش��تی 32۱ هزارتنی در ایران به دس��ت 
نیروه��ای متخصص و بوم��ی در مجموعه 
ایزوایکو تعمیر و به آب اندازی شده است، 

تبدیل آرزوی محال تعمیر شناورهای غول پیکر به واقعیت / اهمیت صنعت دریایی در توسعه گردشگری

مدیرعامل ایزوایکو گفت: به کارگیری از دریا و صنعت دریایی کلید توس�عه گردش�گری اس�ت و قطعا در همکاری با صنعت 
گردشگری می توانیم پیشرفت هایی را در بخش های مختلف اشتغال و اقتصاد رقم بزنیم.
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تش��ریح کرد: ایزوایکو آرزوی محال تعمیر 
ش��ناورهای غول پیکر را به واقعیت مبدل 
ساخت و توانست با رکورد زنی های خود در 
ساخت و نوسازی شناورهای اقیانوس پیما، 
ساخت سکوهای نفتی و گازی به جهانیان 
ثابت کند که در حوزه صنعت دریایی شاهد 
دستاوردهای بزرگی شده است. وی با بیان 
اینکه فعالیت های مجموعه ی ایزوایکو در 
حوزه ساخت سکوهای نفتی و گازی زبان 
زد خ��اص و عام اس��ت، ادامه داد: از جمله 
موفقیت های ما در حوزه ساخت سکوهای 
نفت��ی و گازی می توان به س��کوی گازی 
ف��از 2 و 3 پارس جنوبی، ف��از یک پارس 
جنوبی، س��اخت، حمل و نصب ۴ جاکت 
فاز ۱۴ پ��ارس جنوبی و س��کوهای ۰7 و 
۰8 هندیجان اشاره کرد که تنها نمادی از 
رکورد زنی های ایزوایکو بش��مار می آیند. 
مدیرعامل کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران افزود: در سال 92 در راستای توسعه 
نفت و پش��تیبانی صنایع نفت و گاز کشور 
س��ازه تعمیرات ریگ حفاری را وارد کشور 
کردیم و با تکیه بر دانش و تکنولوژی موفق 
شدیم به عنوان هاب تعمیراتی ریگ حفاری 
در منطقه ش��ناخته شویم و با قیمت های 
پایین  تر بازار اماراتی ها را نیز تحت الشعاع 

قرار دهیم.
در ادامه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
اس��تان هرمزگان، با تاکید بر اینکه سرمایه 
گذاران را به سمتی که پیشرفت صنعت دریایی 
محقق می شود سوق دهیم، گفت: با رونق و 
راه اندازی مسیر دریایی قشم-الرک می توانیم 
با ایده های نوین سرمایه گذارهای بیشتری را 
جذب کنیم تا صنعت در همین راه متناسب 

با نیازهای گردشگری و صنعت دریایی پیش 
برود.  رضا برومند در بخش دیگری از سخنان 
خود، افزود: با هم افزایی مجموعه ایزوایکو، بنادر 
و دریانوردی و میراث فرهنگی و گردشگری 
می توانیم ظرفیت های مغفول مانده را احیا 
کنیم اما خوش��بختانه رویکردها نسبت به 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران با وجود 
نیروهای متخصص و ماندگار بومی تغییر یافته 
و موفق شده است افتخارات صنعت دریایی را 
روز به روز ارتقا دهد. مدیر کل میراث فرهنگی 
و گردشگری استان هرمزگان در ادامه گفت: 
از دیرباز تاکنون بحث رقابت در حوزه صنعت 
دریایی و گردش��گری وجود داشته و در بین 
استان های ساحلی کشور نیز این رقابت بیش 
از پیش به چشم می خورد اما خوشبختانه ما 
در بحث گردشگری دریایی توانسته ایم استان 
هرمزگان را به عنوان محوری ترین اس��تان 
گردشگری به ثبت برسانیم. وی با اعالم اینکه 
توسعه س��واحل مکران از دیگر برنامه هایی 
است که روند تقاضا محور آن به برنامه محور 
تغییر یافته است، اذعان داشت: برای جذب 

سرمایه گذاران بیشتر تیم هایی را تشکیل داده 
ایم تا پهنه های مستعد گردشگری در تمام 
سواحل استان هرمزگان را شناسایی و تعریف 
کنند تا انتخاب و کار سرمایه گذار برای اخذ 
مجوز و س��رمایه گذاری آسان تر شود. وی با 
تاکید بر اینکه صنعت دریایی و گردشگری 
دو مقوله جدایی ناپذیرند، تصریح کرد: باید 
با هم اندیشی و هم افزایی بیشتر زمینه ساز 
صنعت دریایی نوین و گردشگری های خاص 
متناس��ب با متدهای روز دنی��ا برای جذب 

گردشگر و سرمایه گذار به هرمزگان باشیم. 
مع��اون گردش��گری می��راث فرهنگ��ی و 
گردش��گری هرمزگان نیز در این نشست 
اظهار داش��ت: اس��تان هرمزگان در سال 
۱397 به عنوان مقصد گردشگری دریایی 
معرفی ش��د که از همان تاریخ تقاضاهای 
زیادی از سوی سرمایه گذاران واقعی داشته 
ایم و اکنون درخواست همکاری دو سویه از 
مجموعه ایزوایکو را داریم تا بتوانیم سرمایه 
گذاران را هم سو با ظرفیت های موجود در 
این مجموعه سوق دهیم. فائقه اتابک گفت: 
معرفی ظرفیت های حوزه کش��تی سازی، 
دریایی و گردشگری را در برنامه خود قرار 
داده ایم ت��ا یک عنوان بین المللی را برای 
بحث دریایی و گردشگری استان هرمزگان 
ثبت کنی��م و قطعا ب��ا همراهی مجموعه 
ایزوایکو ما می توانیم زودتر به این دستاورد 

بزرگ دست یابیم.
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کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین 
گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع 
بش��ری با دس��ت توانای کارگران در حرکت و 
چرخش اس��ت. نقش کارگران در پیش��رفت، 
ترقی و شکوفایی کشور بی بدیل است، با نگاهی 
در هم��ه عرصه های نظ��ام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران در می یابیم که کارگران نقش 
مهمی در جهش تولید، پیشرفت و خدمت به 
مردم برعهده داش��ته اند. بدون تردید یکی از 
عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می کند، 
نیروی کار است. اما کارگر زمانی می تواند بهره 
 وری مناس��ب و باالیی داش��ته باشد که عالوه 
بر تامین معیش��ت، امنیت ش��غلی هم داشته 
باش��د. از همین رو گفتگویی را با علیرضا فالح 
پ��ور از کارگران پرتالش و رئیس خدمات فنی 
سایت، مسئول داکینگ و آنداکینگ شناورهای 
متوسط در مجموعه ایزوایکو انجام شده است. 
ف��الح پور در گفتگو با ح��وزه ارتباطات و امور 
بین الملل ایزوایکو، بیان داشت: از سال ۱383 
در این مجتمع فعالی��ت خود را آغاز کرده و از 

بدو ورود تا به اکنون در همین واحد مشغول به 
ادامه فعالیت هستم.

قشنگترین اتفاق در طول دوران خدمت 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره 
به اینکه تواِن دس��ت هایم را می ستایم، افزود: 
قشنگترین اتفاق در طول دوران خدمتم ساخت 
و تحویل شناورهای کانتینربر اقیانوس پیماست؛ 
چرا که یکی از فاخر ترین اتفاقات در مجموعه 
ایزوایکو به ش��مار می آید و باید بگویم که این 
انتهای راه نیس��ت بلکه ابتدای شروعی بزرگ 
برای مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران بوده و هس��ت. این کارگر شایسته عنوان 
کرد: با توج��ه به نوع فعالیتمان در تمام پروژه 
ها از ابتدا تا انتها حضور داش��ته ام و این باعث 
افتخار است که پیش��رفت ایزوایکو سرآغازی 
ایست برای فعالیت مجدد شناورهایی که به این 

مجموعه می آیند.
نقش خانواده

وی در ادامه تش��ریح کرد: ما کارگران جزیی از 
خانواده بزرگ صنعت هستیم که در کنار یکدیگر 
برای تحقق اهداف مشترک دست از تالش بر 

نخواهیم داشت؛ و از آنجایی که مهمترین رکن 
در زندگی هر انسانی خانواده اوست ما کارگران 
نیز از این امر مس��تثنی نیستیم و برای اینکه 
احساس امنیت؛ آرامش و غرور را برای خانواده 
خود به ارمغان بیاورم ش��رایط و مشخصات و 
رخدادهای کاری خود را در خانه بازگو میکنم. 
علیرضا فالح پور خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
عالق��ه ای که خانواده ام به ش��غل من نش��ان 
م��ی دهند آنان را به مجموع��ه ایزوایکو آوردم 
تا محیط فعالیتم را از نزدیک ببینند و بهتر با 
محیط و سختی و شیرینی های کارم آشنایی 
پیدا کنند که این باعث خوشحالیست که آنها 

ساخت و تحویل شناورهای کانتینربر اقیانوس پیما از فاخرترین اتفاقات صنعت
رئیس خدمات فنی سایت، مسئول داکینگ و آنداکینگ شناورهای متوسط در مجموعه ایزوایکو: قشنگترین اتفاق در طول دوران خدمتم 
ساخت و تحویل شناورهای کانتینربر اقیانوس پیماست؛ چرا که یکی از فاخر ترین اتفاقات در مجموعه ایزوایکو به شمار می آید و باید بگویم 

که این انتهای راه نیست بلکه ابتدای شروعی بزرگ برای مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بوده و هست.
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ه��م همانند من به فعالیت��م در این مجموعه 

عالقه نش��ان می دهند و افتخار می کنند. وی 

در ادامه عنوان کرد: هر کارگری از سیستم خود 

توقعاتی دارد که این توقعات به صورت متقابل 

است و من سعی می کنم به وظایفم هم سو با 

توقعات مجموعه عمل کنم.

اول ایمنی بعد کار

علیرضا فالح پور با بیان اینکه طی یک حادثه 

متوجه ش��دم ضرورت رعایت ن��کات ایمنی 

بیش از پی��ش الزمه فعالیت های یک کارگر 

اس��ت، اضافه کرد: چندی پیش در حین کار 

حادثه ی س��قوط از ارتفاع را تجربه کردم اما 

در فاصل��ه ۱5 متری وجود مانعی از آس��یب 

دیدن من جلوگیری کرد، ولی س��بب ش��د 

دیگر هیچ وقت نسبت به ایمنی کوتاهی نکنم 

و بی توجه نباش��م. کارگر بودن هم روزهای 

سخت و طاقت فرس��ا را به همراه دارد و هم 

روزهای شیرینی که از س��ر ذوق نمی دانیم 

چگون��ه زمان می گذرد. وی با تاکید بر اینکه 

تقاضا دارم همه کارگران در هر شرایط کاری 

شعار "ایمنی بعد کار" را فراموش نکنند تا در 

هنگام حوادث شاهد اتفاقات ناگواری نباشیم 

و بتوانیم ب��ا رعایت ایمنی محیط امنی برای 

خ��ود و آرامش خاطری برای خانواده هایمان 

به ارمغ��ان آوریم، یادآور ش��د: محیط ایمن 

کار عالوه ب��ر اینکه از جان کارگران حفاظت      

می کن��د باعث تقوی��ت روحی��ه کارگران و 

ترغیب آنان برای انجام کار بهتر و بیشتر می 

کند و قطعا رعایت ن��کات ایمنی برای انجام 

فعالیت باعث می شود تا کارگران از هر گونه 

خطری که ممکن اس��ت در آینده آنها تاثیر 

منفی داشته باشد جلوگیری کند.

عضو کوچکی از جامعه بزرگ کارگری

علیرضا فالح پور در ادامه ضمن بیان اینکه خودم 

به عنوان یک کارگر س��عی می کنم وظایفم را 

به نحو احسن انجام دهم و با تعصب و وجدان 

کاری در مسئولیتی که پذیرفته ام، به بهترین 

ش��کل ایفای نقش کنم، گفت: به عنوان عضو 

کوچکی از جامعه کارگری در مجموعه ایزوایکو 

توصیه میکنم کارگران در همه شرایط با اتحاد و 
هم بستگی به کارخود در جهت پیشبرد اهداف 
صنعت ادامه دهند تا روز به روز شاهد پیشرفت 
های روز افزونی در عرصه های مختلف صنعتی 
باشیم. این کارگر زحمت کش خاطرنشان کرد: 
در س��الی که بنا به فرموده رهبر معظم انقالب 
اسالمی سال، "جهش تولید" نامیده شده است 
قطعا با اتحاد، همدلی، کار و تالش خداپسندانه 
در جهت خدمت رسانی به مردم به استقالل و 

خودکفایی در کشور دست می یابیم.
سخن پایانی

فالح پ��ور در پایان اضافه کرد: در انتها از مدیر 
عام��ل بومی و پرتالش مجموعه ایزوایکو دکتر 
حمید رضاییان اصل تشکر ویژه داشته و دارم 
که همواره حامی همه کارگران در این مجموعه 
بوده و هس��تند، همچنین ج��ا دارد از خانواده 
عزیزم که همیشه و در همه حال پشتیبان من 
بوده اند قدردانی کنم، از اس��اتید گرامی خودم 
جن��اب آقایان مهندس عل��ی دوله و مهندس 
وحی��د صداقت که نه به عنوان همکار، بلکه به 
عنوان برادر لحظه لحظه در کنار من بودند نیز 

تشکر ویژه دارم.
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انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین دانشگاه دریانوردی چابهار و شرکت ملی نفتکش ایران
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و شرکت ملی نفتکش ایران، در راستای حل مشکل ک�اروزی و است�خدام دانشجویان 

رشته  های کارشناسی مهندسی دریانوردی گرایش  های ناوبری و مهندسی کشتی )موتور(، تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.

رئیس دانش��گاه دریانوردی و علوم دریایی 
چابهار اواخر مهرماه با اشاره به حل مشکل 
کارورزی و است�خدام دانشجویان کارشناسی 
دریان��وردی گرای��ش ناوبری و مهندس��ی 
کش��تی، اظهار داش��ت: در راستای اجرای 
دس��تورالعمل س��ازمان بنادر و دریانوردی 
برای جذب دانش��جویان دریانوردی و حل 
مشکل کارورزی آنان بر روی کشتی های 
تجاری، یک تفاهم نامه آموزشی فی مابین 
دانش��گاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 
و ش��رکت ملی نفتکش ایران منعقد شد. 
منصور کیانی افزود: بر اس��اس این تفاهم 
نامه دانش��گاه دریانوردی و عل��وم دریایی 
چابهار هر ساله 6۰ دانشجو در رشته های 
"مهندسی دریانوردی گرایش  کارشناسی 
های ناوبری" و "مهندسی کشتی )موتور(" 
را ب��رای گذراندن دوره ه��ای کارآموزی بر 
روی ناوگان اقیانوس پیمای آن ش��رکت، 
اعزام خواهد کرد. این مقام مسئول ضمن 
عرض تبریک این دس��تاورد ارزش��مند به 
تمامی دانشجویان رشته های فوق االشاره 
و اس��اتید پرتالش این دانشجویان تصریح 
کرد: به نیابت از دانشگاه دریانوردی و علوم 
دریایی چابهار مراتب سپاس و تقدیر خود 

را از تمامی دس��ت اندرکاران این موفقیت 
"ن�صراهلل س�ردش��تی"  کاپیت��ان  بوی��ژه 
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفتک��ش ایران 
)ش��منا(، محمد راس��تاد، معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی و مدیرعامل س��ازمان بنادر 
و دریانوردی کش��ور و جمعی از مسئولین 
اب��الغ و اعالم نمایم. وی با اش��اره به اینکه 
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، 
هیچگاه مس��اعدت و کمک های خالصانه 
شرکت ملی نفتکش ایران و سازمان بنادر 
و دریانوردی ایران در انجام ام�ور آموزشی، 
کمک آموزشی و کارورزی به این دانشگاه 
که در عرصه ه��ای مختلف صورت گرفته 
اس��ت را فراموش نخواهد کرد گفت: بطور 
حتم ای��ن تعام��الت حمایتی توس��عه و 

گس��ترش توان علمی و عملی دانشجویان 
را به عنوان س��رمایه های انسانی ماندگار، 
بهمراه خواهد داشت. کیانی به چهاربهاران 
گفت: براساس اعالم ک�اپیتان س�ردشتی، 
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، این 
ش��رکت تالش خواهد کرد تا دانشجویان 
معرفی شده از س��وی دانشگاه را به شرط 
اینکه از نظر علمی کیفیت های الزم را دارا 
باش��ند، در ط��ول دوران کارآموزی ضمن 
حفظ اصول عالیه اخالقی، انضباط پذیر و 
بصورت مستمر دارای رفتار و عملکرد خوب 
باشند و نام آنها در فهرست سفید گزارش 
های ناوگان کشتیرانی نفتکش ملی ایران 
قرار داشته باشد، آنگاه در لیست استخدامی 
و جذب این ش��رکت قرار خواهند گرفت.

ساخت ربات ماهی مرکب
مهندسان دانش��گاه کالیفرنیا سن دیگو 
برای کمک به کش��ف محی��ط  های زیر 
آب بدون آس��یب رس��اندن ب��ه زندگی 
مرجانی یا دریایی، رب��ات ماهی مرکبی 
را س��اختند. رب��ات  های نرم نس��بت به 
سفت و س��خت به حیوانات آبزی آسیب                         
می رس��انند. محقق��ان عمدت��ا از مواد 
نرم مانند پلیمر اکریلیک برای س��اخت 
دس��تگاه، همراه با چند قسمت سفت و 
سخت چاپ شده و برش لیزری استفاده 

کردن��د. ای��ن تیم ب��ا اله��ام از مکانیزم 
پیشرانه جت ماهی مرکب واقعی به شنا 
کردن ربات کمک کرد. این ربات مقداری 
آب ب��ه بدن انعطاف پذی��ر خود می برد 
و در آنج��ا انرژی االس��تیک نیز ذخیره                 
می کند. این ربات می تواند بدن خود را 
فشرده کند تا این انرژی را آزاد کند و از 
جت آبی برای رانش خود اس��تفاده کند. 
دستگاه می تواند موقعیت نازل را تنظیم 
و بنابرای��ن در هر جهتی ش��نا می کند.
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احداث واحد تعمیر شناور های سبک و سنگین در ماهشهر
معاون عمرانی استانداری خوزستان از احداث واحد تعمیر شناور های سبک و سنگین به مساحت ۳۰ هزار مترمربع با تصویب 

کارگروه زیربنایی استان در بندر ماهشهر خبر داد.

مع��اون عمران��ی اس��تانداری خوزس��تان 

گفت: با توج��ه به ظرفیت های موجود در 

شهرس��تان بندر ماهش��هر، برآورد الزم در 

خصوص اج��رای طرح احداث واحد تعمیر 

شناور های سبک و سنگین به مساحت 3۰ 

هزار مترمربع آغاز شده است. فاضل عبیات 

با بیان اینک��ه طرح اح��داث واحد تعمیر 

ش��ناور های سبک و س��نگین به تصویب 

کارگروه زیربنایی استان رسیده است، اظهار 

داشت: با اجرای این طرح به تدریج فعالیت 

های بندری و صیادی در خوزستان به ویژه 

در شهرستان های ساحلی استان توسعه و 

افزای��ش خواهد یافت. عبیات تصریح  کرد: 

کارگروه استانی زیربنایی، توسعه روستایی، 

عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست 

در خوزستان این طرح را به  عنوان یکی از 

پروژه  های قابل توجه س��رمایه  گذاری در 

شهرس��تان ماهشهر در نظر گرفته است تا 

در مساحتی بالغ بر 3۰ هزار متر مربع اجرا 

شود. معاون عمرانی استانداری خوزستان 

بیان داش��ت: ط��ی اقدامی از س��وی این 
کارگرو، وضعیت پروژه  های سرمایه  گذاری 
در اس��تان که مجوز احداث دریافت کرده  
اند نیز مورد بررسی قرار می گیرند تا موانع 
پیش��رو به  صورت کارشناس��ی رفع شود.

تأمین تمام انرژی انگلیس تا سال ۲۰۳۰ از دریا
نخست وزیر انگلیس به تازگی اعالم کرده است تا سال ۲۰۳۰ تمام انرژی الکتریکی مورد استفاده در منازل مسکونی انگلیس 

از طریق توربین  های بادی مستقر در دریا تامین می  شود.

یکی از روش  های کارآمد برای تامین انرژی 
مورد نیاز منازل مسکونی استفاده از ظرفیت 
باد در مناطق دریایی اس��ت. نخست وزیر 
انگلیس به تازگی اعالم کرده است تا سال 
2۰3۰ تمام انرژی الکتریکی مورد استفاده 
در منازل مسکونی انگلیس از طریق توربین 
 های بادی مستقر در دریا تامین می  شود. 
در واقع این کش��ور می  خواهد وابس��تگی 
خود به روش  های سنتی تامین انرژی را به 
طور کامل از بین برده و تنها از انرژی  های 
تجدیدپذیر استفاده کند. بوریس جانسون 
در مصاحبه با یکی از رسانه  های این کشور 
بیان کرد: همانطور که کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس استفاده زیادی از صنایع نفتی 

می  کنند و هر روز میلیون  ها بشکه نفت در 
این کشورها تولید می  شود انگلیس نیز باید 
از موهبت باد اس��تفاده کرده و تمام انرژی 
مورد نیاز مردم را از این طریق تأمین کند. 
در مراحل تولی��د این نوع انرژی هیچگونه 
آالیندگی منتشر نمی  شود و قطعاً آسیب 
به محیط زیست نیز کاهش خواهد یافت. 
بررسی  ها نشان می  دهد وسایل برقی که 
انسان  ها هر روز در خانه خود استفاده می 
 کنند گرمایش جهانی را تشدید کرده و به 
اکوسیستم کره زمین آسیب می  زند. اگر از 
توربین  های بادی برای تولید انرژی استفاده 
ش��ود می  توان امیدوار بود در آینده شدت 
تغیی��رات اقلیمی کره زمین بس��یار کمتر 

از حال حاضر ش��ود. انگلیس برای توسعه 
توربین  های بادی این کش��ور در دو نطقه 
دریایی بی��ش از 27۰ میلیون دالر بودجه 
اختصاص داده است. در پروژه  های ساخت 
و راه  ان��دازی ای��ن نیروگاه  ه��ای دریایی 
بی��ش از 2 هزار ش��غل به طور مس��تقیم 
و 6۰ هزار ش��غل ب��ه طور غیرمس��تقیم 
ایجاد می  ش��ود. کارشناسان معتقدند اگر 
انگلی��س تا س��ال 2۰3۰ برق م��ورد نیاز 
م��ردم را به طور کام��ل از بادهای دریایی 
تأمین کند تا س��ال 2۰5۰ انتشار گازهای 
آالینده در این کش��ور به صفر می  رس��د.
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جانش��ین رئیس تعمیرات عملیات تولید 

ش��رکت نفت و گاز پارس با اش��اره به آغاز 

برنامه تعمیرات س��االنه س��کوهای گازی 

پارس جنوبی از اواس��ط اردیبهش��ت ماه 

امسال، گفت: پس از بازرسی  های به  عمل 

آم��ده، برنام��ه  ریزی به  منظ��ور تعمیرات 

اساس��ی 22 س��کو از مجموع س��کوهای 

عملیاتی پارس جنوبی در دس��تور کار قرار 

گرف��ت و در بازه زمان��ی 5 ماهه، با صرف 

92 ه��زار و 8۴۰ نف��ر س��اعت کار ایمن، 

اواخ��ر مهرماه پایان یافت. مهدی طیبی با 

تش��ریح فعالیت  های تعمیراتی در بخش 

 های مختلف سکوهای پارس جنوبی، افزود: 

بازرس��ی ظروف، کالیبراس��یون شیرهای 

اطمینان، انجام تعمیرات دوره  ای سیستم 

 ه��ای کنترلی و F&G )که بعضا در زمان 

تولی��د امکان  پذیر نبوده( بررس��ی و انجام 

 ،UPS تعمی��رات دوره  ای سیس��تم  های

تعویض خطوط فرآیندی که در طول سال 

و به تشخیص بازرسی فنی نیاز به تعویض 

 MOV آنها گزارش شده، تعمیر شیرهای

و ESDV و س��ایر شیرهایی که به دلیل 

قرار گرفتن در مسیرهای پروسسی امکان 

تعمی��ر و یا تعوی��ض آنها در زم��ان تولید 

س��کوها امکان پذیر نیس��ت، از مهمترین 

فعالیت  های ص��ورت گرفته در بازه زمانی 

تعمیرات اساسی بوده است. طیبی اجرای 

تعمیرات اساسی ایمن در کوتاهترین زمان 

ممکن را از مهمترین رویکردهای عملیاتی 

به منظور کاهش زمان توقف تولید عنوان 

کرد و گفت: خوش��بختانه با بهره  گیری از 

وج��ود کارکنان متخص��ص و زبده و فعال   

س��ازی کارگاه تعمیرات عملیات در سال 

 های اخی��ر، در زمینه تعمیر، بازس��ازی و 

نوس��ازی قطع��ات و تجهیزات س��کوهای 

عملیات��ی، اقدام  های بس��یار اثر بخش��ی 

صورت گرفته و بخش عمده  ای از فعالیت  

های تعمیراتی امسال نیز در کارگاه خشکی 

و یا بر روی س��کوها اجرایی شد که افزون 

بر کاهش چشمگیر هزینه و حذف عوامل 

بیرون��ی، موج��ب کوتاهی زم��ان فعالیت 

 های تعمیراتی شده است. جانشین رئیس 

تعمیرات عملیات تولید شرکت نفت و گاز 

پارس، برنامه تعمیرات اساسی سکوی فاز 

یک پارس جنوبی را از جمله پرحجم  ترین 

برنامه  های کاری تعمیرات اساس��ی سال 

جاری توصیف و اظه��ار کرد: در تعمیرات 

اساس��ی س��کوی فاز یک تمامی خطوط 

فرآیندی که بر اساس بررسی و تحلیل  های 

بازرسی فنی به عنوان نقاط بحرانی مشخص 

ش��ده بودند، با ص��رف 28 هزار و 68۰ نفر 

ساعت کار ایمن و نظارت تیم  های ایمنی، 

با موفقیت بازس��ازی و تعویض شدند. وی 

 SPD9 همچین با یادآوری حادثه سکوی

پارس جنوبی، به بازسازی و تولیدی شدن 

مجدد این س��کو در سال گذش��ته اشاره 

ک��رد و گفت: پ��س از این روی��داد، تمام 

نقاط حادثه  خیز در این س��کو و سکوهای 

مش��ابه SPD7 و SPD8 شناسایی و در 

قالب یک پروژه تعمیراتی، بازسازی شدند. 

جانشین رئیس تعمیرات عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس از پایان تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی خبر داد 
و گفت: بخش فراساحل پارس جنوبی آماده برداشت حداکثری گاز غنی در فصل زمستان است. 

پایان تعمیرات اساسی سکوهای پارس جنوبی
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رئیس نظارت بر عملیات حفاری شرکت نفت 

فالت قاره ایران اعالم کرد: عملیات جابجایی 

دکل حف��اری خلیج فارس )مورب( که از روز 

هشتم شهریور آغاز ش��ده بود، در روز شنبه 

26 مهر پایان یافت و موفق ش��دیم جابجایی 

این دستگاه حفاری را طی 5۰ روز با موفقیت 

به اتمام برس��انیم. ش��هاب بس��طامی افزود: 

بدین ترتیب، با برنامه  ریزی  ها و تالش  های 

ص��ورت گرفته موفق ش��دیم، کمترین زمان 

ب��رای جابجای��ی دکل حف��اری خلیج فارس 

در طی ۱9 س��ال گذشته و از ابتدای فعالیت 

این دس��تگاه حفاری در ش��رکت نفت فالت 

ق��اره ایران را ثبت کنیم. به گفته بس��طامی، 

متوسط زمان 5 بار عملیات جابجایی دستگاه 

حفاری خلیج فارس که در ۱9 س��ال گذشته 

انجام ش��ده بود، ۱۴۱ روز ب��وده که با تالش  

های صورت گرفته موفق شدیم این میزان را 

9۱ روز و مع��ادل 65 درصد کاهش دهیم که 

این مهم، ب��ه معنی صرفه  جویی بیش از 3۰ 

میلیارد تومان است. کمترین زمان جابجایی 

ثبت شده برای عملیات جابجایی دکل خلیج 

ف��ارس حدود ۱۰۰ روز بوده که رکورد جدید 

5۰ روز نس��بت به رکورد قبل��ی بهبود یافته 

اس��ت. وی افزود: این می��زان بهبود در زمان 

جابجایی حاصل کار گروهی و تالش جمعی 

هم��کاران اداره حفاری در مناطق عملیاتی و 

ستاد تهران، عملیات دریایی، منطقه عملیاتی 

خارگ و تالش بی  وقفه کارکنان شرکت ملی 

حفاری اس��ت که با برنامه  ریزی دقیق در به 

کار گرفتن توان لجس��تیکی موجود، فشرده 

کردن حجم فعالیت  ها و تمهیدات الزم برای 

استقرار حداکثر نیروهای عملیاتی در محل و 

به کارگیری حداکثر توان آنها به ثمر رس��ید. 

این مقام مس��ئول در شرکت نفت فالت قاره 

ای��ران در توضی��ح مش��خصات دکل حفاری 

خلیج فارس و تفاوت آن با سایر دستگاه  های 

حفاری، گفت: دستگاه حفاری خلیج فارس از 

نوع PLATFORM RIG اس��ت که صرفاً 

جهت کار بر روی س��کوهای دریایی خاص با 

چاه  های مورب )SLANT( طراحی ش��ده 

اس��ت. به طور کلی این دستگاه از 2 قسمت 

دکل حف��اری )و اجزاء متعلق به آن( و کمپ 

مسکونی )شامل ۴ طبقه( تشکیل می  گردد که 

با توجه به محدودیت فضای سکوها، چیدمان 

اج��زاء و کامپوننت  های دس��تگاه به صورت 

بسیار فش��رده انجام می  گیرد و عامل ایجاد 

محدودی��ت در انجام عملیات حفاری چاه  ها 

و جابجایی دستگاه است. برای جابجایی دکل 

حفاری یاد ش��ده، به دالیل محدودیت توان 

جرثقیل و فضای سکو، ابتدا در مبداء عملیات 

از هم باز کردن )DISMANTLE( کامل 

اجزای هر بخش آغاز و همزمان بارگیری آنها 

بر روی شناور انجام می  شود. در ادامه و پس 

از انتقال اجزاء به س��کوی مقصد، با چیدمان 

به ترتیب از آخر به اولین قس��مت  های از هم 

باز شده، به پایان می  رسد که با توجه به وزن 

زیاد اغلب اجزاء )که وزنی در حدود 3۰ تا 35 

تن دارند( می  بایست جابجایی با رعایت کامل 

نکات ایمنی و با دق��ت فراوان صورت بگیرد.

صرفه  جویی ۳۰ میلیارد تومانی در جابجایی دکل حفاری دریایی خلیج فارس
رئیس نظارت بر عملیات حفاری شرکت نفت فالت قاره ایران از کاهش 65 درصدی زمان عملیات جابجایی دکل حفاری خلیج 
فارس )مورب( در میدان نفتی ابوذر واقع در آب  های خلیج فارس نسبت به متوسط دوره  های گذشته و صرفه  جویی بیش از 

۳۰ میلیارد تومانی در این زمینه خبر داد.
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ثبت رکورد باورنکردنی در ایزوایکو دستاورد هوش و باور ایرانی
سرمهندس نفتکش stark گفت: از لحاظ امکانات و پتانسیل عظیم تر از ایزوایکو در منطقه نداریم و باید سعی کنیم پتانسیل 

های بی نظیر این مجتمع را به دنیا بشناسانیم تا بتوانیم شاهد پیشرفت بیشتر صنعت دریایی و عظمت این مجموعه باشیم.

س��رمهندس نفتکش stark با بیان اینکه 
خدمات ایمن��ی در مجموع��ه ایزوایکو به 
طور حرفه ای روند رو به رش��دی را داشته 
و می توان گفت ش��عار اول ایمنی بعد کار 
ب��ه صورت عمل��ی در عملکرد بخش های 
مختلف مشهود است، گفت: مجتمع کشتی 
س��ازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( 
دارای نیروهایی متخصص در حوزه  صنعت 
دریایی اس��ت و در ای��ن زمینه حرف های 
زیادی ب��رای گفت��ن دارند. رض��ا ازبرمی 
افزود: ایزوایکو در پروژه های قبل به همت 
نیروه��ای متخصص و بومی موفق به ثبت 
رکوردی باورنکردنی شد، عملیات تعویض 
روزانه پنج تن ورق با تمامی کارهای جانبی 
در اوج تابستان و گرمای بیش از ۴5 درجه 
دس��تاوردی بی نظیری اس��ت ک��ه جز با 
اراده و غیرتمن��دی نیروهای تواتنمند این 
حوزه قابل انجام نب��ود. به جرات می توان 
گفت نیروه��ای منحصر بفرد ایرانی که در 
این مجموعه فعالیت می کنند، نس��بت به 

شرق آسیا از ضریب هوشی بسیار باالتری 
برخوردار هس��تند که این موضوع در عمل 
به اثبات رس��یده است. وی با بیان اینکه با 
توجه به پیشرفت سیستم ها، تجهیزات و 
امکانات باید از وسعت ایزوایکو نهایت بهره را 
برد و مهندسان ماهر و بومی که دسترسی 
به آنها آسان است را به کارگیری کنیم و بر 
حسب توانایی ها بتوانیم در مسیر مطلوبی 
قدم بگذاریم، اظهار داشت: دانش، مهارت، 

ابزارآالت، هوش، تجهیزات و افراد متخصص 
در این مجموعه دس��ت به دست هم داده 
اند تا صنعت دریایی پیش��رفتی روز افزون 
داشته باشد. ازبرمی گفت: از لحاظ امکانات 
و پتانس��یل عظیم تر از ایزوایکو در منطقه 
نداریم و باید س��عی کنیم پتانس��یل های 
بی نظیر این مجتمع را به دنیا بشناسانیم 
تا بتوانیم شاهد پیش��رفت بیشتر صنعت 
دریای��ی و عظم��ت این مجموعه باش��یم.

سرپرست طرح توسعه میدان گازی کیش 
با اش��اره ب��ه پایان عملی��ات اجرایی یک 
رش��ته خط لوله 32 اینچ دریایی به طول 
۱8 کیلومتر از جزیره کیش به گرزه )بندر 
آفتاب(، گفت: بخش��ی از این خط لوله به 
طول 2.2 کیلومتر، به روش کش��ش خط  
لوله دریا )Shore Pulling( از س��احل 
کیش در مرداد ماه س��ال جاری اجرا شد 
و دومی��ن مرحل��ه عملیات لول��ه  گذاری 
بخش باقیمانده این طرح نیز از دوازدهم 
مهرماه س��ال جاری با استقرار شناور لوله  

گذار س��ی  مستر آغاز شد. عبداهلل مهرابی 
به محدودیت  های موجود در زمینه اجرای 
دس��تورالعمل  های پیش��گیری از ش��یوع 
ویروس کرونا اش��اره کرد و گفت: با تدابیر 
مناس��ب صورت گرفته، رعای��ت و اعمال 

پروتکل  های بهداشتی، حداقل تأثیرگذاری 
ممکن را در اجرای فعالیت  های این پروژه 
داش��ت، بگونه  ای که لول��ه  گذاری دریایی 
بخش دوم این پروژه به طول ۱6 کیلومتر و 
 )Shore Pulling( کشش خط  لوله دریا
از س��احل گرزه یک هفت��ه زودتر از موعد 
مقرر به پایان رسید. وی هدف از اجرای این 
پروژه را اتصال جزیره کیش به خط هفتم 
سراس��ری انتقال گاز عنوان کرد و افزود: با 
بهره  برداری از این خط لوله زمینه ارسال گاز 
به نیروگاه  های گازی کیش فراهم می  شود. 

تکمیل لوله  گذاری دریایی کیش – بندر آفتاب
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نظارت دقیق شاه کلید قانونمند کردن تخلفات صیادی
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم  ها و سواحل دریایی سازمان محیط زیست شاه کلید قانونمند کردن این صید را در گرو نظارت 

دقیق بر فعالیت های شناورها خواند و گفت: با نظارت دقیق بر مکان و زمان صیادی می  توان جلوی تخلفات احتمالی را گرفت.

مدی��رکل دفتر حفاظت از زیس��ت بوم  ها و 

سواحل دریایی سازمان محیط زیست در رابطه 

با صید ترال، گفت: خوشبختانه مطالبه گری 

مردم استان های جنوبی کشور طی سال های 

اخیر، حساسیت بیشتر مس��ئوالن را در این 

رابطه رقم زده است. داوود میرشکار افزود: قانون 

حفاظت و بهره برداری آبزیان، امور مربوط به 

ارزیابی ذخایر آبزیان، اعطای مجوز به شناورها و 

نظارت بر صید را به سازمان شیالت ایران واگذار 

کرده و نقش سازمان محیط زیست هم در این 

زمینه فقط حفظ تنوع زیستی ساحلی دریایی 

و گونه  های در خطر انقراض است. میرشکار 

با تأکید بر اینکه نمی  توان وضعیت ناخوشایند 

دریاها و کاهش ذخایر آبی را فقط ناشی از صید 

ترال دانست، گفت: هم اکنون شناورهای غیر 

مجاز بیش از 3 برابر شناورهای مجاز وارد دریاها 

می  شوند که اکثراً هم صید غیرمسئوالنه دارند 

یعنی با ابزارهای نامناسب وارد دریا شده و گونه  

های ممنوعه را صید می  کنند. وی اضافه کرد: 

ما عالوه بر فعالیت ه��ای صیادی تهدیدات 

دیگری ه��م در حوزه س��احلی داریم؛ مانند 

استحصال زمین از دریا که متاسفانه منجر به 

تخریب زیستگاه  های دریایی و ورود آلودگی 

به دریا می  شوند. میرشکار با تأکید بر اینکه 

مسئوالن تصمیم گیر درباره صید ترال باید 

پاسخگوی افکار عمومی باشند، افزود: سازمان 

شیالت ایران در این رابطه مسئولیت دارد و باید 

پاسخگو باشد اما اگر قانونگذار بخشی از وظایف 

این س��ازمان را به س��ازمان حفاظت محیط 

زیس��ت تفویض کند نظارت مناسبی بر این 

نوع صید انجام می  شود. وی در مورد قانونی 

یا غیر قانون��ی بودن صید ترال اینطور گفت: 

گرچه سازمان حفاظت محیط زیست همیشه 

از صید ت��رال به عنوان یک صید مخرب یاد 

کرده اما فراموش نکنیم که تنها راه صید برخی 

گونه  ها مثل میگو از طریق همین صید ترال 

است لذا صید ترال زمانی غیر قانونی خواهد 

بود که در مکان و زمان نامناسب انجام شود. 

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست شاه 

کلید قانونمند کردن این صید را در گرو نظارت 

دقیق بر فعالیت های شناورها خواند و گفت: با 

نظارت دقیق بر مکان و زمان صیادی می  توان 

جلوی تخلفات احتمالی را گرفت. میرشکار 

خاطرنشان کرد: فعالیت  های صید ترال قبال 

در خلیج فارس و دریای عمان غیر قانونی انجام 

می  شد که با کمک نیروی دریایی سپاه، ارتش، 

نیروی انتظامی، سازمان بنادر دریانوردی، یگان 

حفاظت محیط زیست و یگان شیالت ایران 

شناسایی و به مراجع ذیصالح ارجاع داده شدند 

و البته این همکاری ها همچنان ادامه دارند. 

وی تأکید کرد: اینطور نیست که شناوری وارد 

آب های کشور شود و سرخود از منابع طبیعی 

بهره برداری کند؛ متاسفانه خود دستگاه  های 

ذیربط مجوزهای الزم را به ش��ناورها داده  اند 

و این ش��ناورها هم تح��ت پرچم جمهوری 

اس��المی بهره برداری را انج��ام دادند که این 

حاکی از نظارت غیر دقیق است. مدیرکل دفتر 

حفاظت از زیس��ت بوم  ها و سواحل دریایی 

سازمان محیط زیس��ت که در برنامه "زمین 

36۰ درجه" حضور داش��ت، گفت: س��ازمان 

حفاظت محیط زیس��ت با همه محدودیت 

ها اما به دنبال تش��دید نظارتها بر این حوزه 

است تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
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پرورش ماهی در قفس با تجهیزات ایران  ساخت
صنعت غذا، بیش از هر زمان دیگری با فناوری در هم تنیده است. تأمین یکی از حیاتی  ترین نیازهای جامعه  ای 8 میلیاردی 
کاری آسان نیست و بر همین اساس، پرورش خوراک جامعه با کمک روش  های نوآورانه و صنعتی، راهکاری است که کشورهای 

خواهان توسعه به آن روی آورده  اند. "پرورش ماهی در قفس" یکی از همین فناوری  ها است.

این روش کارآمد برای پرورش و استحصال 
آبزیان، 5 دهه است که مورد استقبال توجه 
جدی قرار گرفته و کشورمان نیز با توجه به 
ظرفیت  هایی که دارد، در مسیر توسعه این 
فناوری  گام گذاشته است. ظرفیت پرورش 
و اس��تحصال ماهی از دریا محدود است و با 
تأکیدی که در برنامه ششم توسعه و اسناد 
باالدستی از جمله سند اقتصاد مقاومتی بر 
دست  یابی به ظرفیت 2۰۰ هزار تن در سال، 
باید گامی جدی در مس��یر توسعه فناوری 

 های پرورش ماهی برداشته می  شد.
گام�ی در توس�عه زیرس�اخت  ه�ای 

پرورش  ماهی در قفس
بخ��ش مه��ی از م��زارع پ��رورش ماهی، 
زیرساخت  ها و تجهیزات فناورانه  ای است 
که هزینه  بر بودن س��رمایه گذاری ضمن 
سایه گستردن تحریم ها موجب شده کمتر 
مورد توجه قرار بگیرند و پیش��رفت ایران 
میان پیشرفت طرح فناورانه و برنامه  ریزی 
 ه��ا فاصله بیفتد. اما حرکت یک ش��رکت 
فناور در مسیر بومی  سازی تجهیزات، نصب 
و ارتقای فناوری پ��رورش ماهی در قفس 
اکنون راه آینده کشور در توسعه این فناور را 
روشن کرده است. بخش مهمی از تجهیزات 
پ��رورش ماهی، براکت  هایی هس��تند که 

وظیفه نگهداری آبزی را بر عهده دارند. این 
تجهیز فناور و مهم در مزرعه پرورش ماهی 
از ابتدا در دس��تور کار ش��رکت "گسترش 
فناوری شریف" قرار گرفت و به عنوان یک 
گلوگاه مهم در فناوری س��اخته شد و نیاز 

کشور را تأمین کرد.
مستحکم   و کارآمدتر

"براکت س��ه کاناله تزریقی" که برای مزارع 
پرورش ماهی آن هم در دریا مناسب است 
اکنون برای نخس��تین بار در کش��ور ایران 
 س��اخت شده اس��ت و بخش��ی مهم از بار 
سنگین ساخت بومی مزارع پرورش ماهی را 
از دوش کشور بر می  دارد. این قطعه از پازل 
پیچیده مزرعه  های پرورش ماهی در قفس، 
نقش��ی مهم ایفا می  کن��د زیرا باید ضمن 
برخوردار بودن از مقاومت در برابر نیروهای 
خارجی مقاوم، سبک و از حیث هزینه  های 
تمام شده، مقرون به صرفه و قابل رقابت با 
نمونه  های خارجی باشد؛ ویژگی  هایی که 
براکن ایران  س��اخت از آنها برخوردار است. 
این محصول به روش تزریق پالستیک تولید 
شده و در فرایند ساخت آن از مواد اولیه با 
کیفیت و مرغوب استفاده  شده که نسبت 
به دیگر نمونه  های مشابه از کیفت و کارایی 
بیشتری برخوردار است. امکان استفاده از 

س��ه کانال در این براکت ها موجب ش��ده 
اس��ت اگر به هر دلیلی، شکستی در سازه 
قفس رخ دهد، پایداری خود را حفظ کند. 
اس��تفاده از براکت  های سه  کاناله و تعمیر 
و نگهداری آسان اس��ت و با تأمین فضای 
کافی کار راه را برای کارکنان اجرایی هموار      
م��ی  کند. فعاالن فناور گس��ترش فناوری 
شریف، شامل گروهی از دانش  آموختگان 
و نخبگان دانشگاهی، کارش��ان را بر روی 
این فناوری از س��ال 93 آغاز کردند و ایده  
هایشان را به اشتراک گذاشتند. در نهایت 
پس از ادامه فعالیت به صورت مس��تمر در 
قالب یک شرکت فناور از سال 96، باالخره 
در س��ال 98 پس از تولید نمونه  های اولیه 
محصول و انجام آزمون  های موفق یک به 
ده قفس های بومی، مورد سنجش و تأیید 

توسط آزمایشگاه ملی دریایی قرار گرفت.
صرفه  جویی 100 میلیون دالری

6 متخصص به صورت مستقیم بر روی این 
پروژه دانش  بنیان فعالیت می  کنند تا ۱7۰ 
هزار تن باقی مانده تا برنامه شش��م توسعه 
را که مس��یری طوالنی است محقق کنند. 
با تحقق این پروژه و گسترش مزرعه  های 
پ��رورش ماهی در قفس، که نمونه وارداتی 
آن به ارزی ح��دود 2۰۰ میلیون دالر نیاز 
دارد، بی��ش از ۱۰۰ میلی��ون دالر صرف��ه 
جویی ارزی صورت می  گیرد و ضمن تأمین 
نیاز کشور به خوراک، سرمایه  های ارزی در 

داخل کشور باقی می ماند.
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