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ایران با داشتن دریا در شمال و جنوب و خط ساحلی حدود 5800 کیلومتری یک کشور دریایی محسوب  می شود. کشور ما 
با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه غنی انسانی، می تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و 
نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. دریا منبعی سرشار از منابع الهی است؛ موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، 
نقش آفرینی به عنوان کریدور ش��مال – جنوب در منطقه جنوب غرب آس��یا، دسترسی به آبهای آزاد و اشتغالزایی باال، تنها 
بخشی از ظرفیت هایی است که به واسطه دریا در اختیار ایران قرار دارد. توجه به صنایع دریایی که شامل حمل و نقل دریایی، 
ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحل، انرژی های تجدید پذیر، صنایع دریایی نظامی، تامین مواد و تجهیزات، گردشگری 

دریایی، شیالت و صنایع وابسته است، موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می سازد.
اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز انکار ناپذیر است. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباط مستقیم با نیازمندی 
ها، توانایی ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها براساس این مشخصات تدوین می شود. این سیاست 
ها در قالب راهبرد دریایی کش��ورها تبیین می ش��ود و اهداف اقتصادی، سیاس��ی و نظامی را دنبال می کند. دستیابی به هر 
یک از اهداف مذکور به میزان به کارگیری صحیح و موثر نیروی انس��انی، ابزار و تجهیزات و زیرس��اخت های قانونی بس��تگی 
دارد. متاس��فانه صنایع دریایی ایران که از جمله صنایع با س��ابقه و استراتژیک کشور است به رغم وجود ظرفیت و زیرساخت 
های خوب چه از بعد علمی و چه صنعتی مانند وجود شرکت هایی همچون صدرا و ایزوایکو، بنادر بزرگ، ناوگان حمل و نقل 
گس��ترده و نیروی انس��انی متخصص و کارآمد آنطور که باید توس��عه و ارتقاء نیافته است. بهره مندی از منافع این صنعت به 
عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های صنعتی کشور مستلزم برنامه ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه دستگاه ها و نهادهای 

مرتبط با همکاری و زنجیره شدن آنها است.
بر همین اساس است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نیز رویکرد اقتصاد دریا محور مورد تاکید 
قرار گرفته و به وضوح نقش آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است که جهت گیری این احکام بیشتر به سمت 
تقویت نقش استان های ساحلی و جزایر کشور، توسعه سواحل جنوبی با تاکید بر سواحل مکران، توسعه بازارهای دریایی و 

اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته می باشد. 
بنابراین الزمه دستیابی به اهداف فوق و ایجاد ارزش افزوده، اصالح و تکمیل زیر ساخت های نهادی حوزه دریا از جمله تعیین 
اولویت برای صنایع دریایی در قالب بودجه های س��نواتی، س��رمایه گذاری و توس��عه ظرفیت ها در بخش های دارای مزیت، 

تقویت و استفاده از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در حوزه صنایع دریایی و ... است.

صنایع دریایی موتور محرک اقتصاد کشور

هیأت تحریریه
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ساخت تمامی نیازهای تسلیحاتی نیروی دریایی ارتش در کشور بدون هیچ وابستگی
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به بومی سازی تسلیحات دریایی نیروی دریایی، گفت: امروز آنقدر انباشت بزرگی از علم 

و فناوری، زیرساخت ها و دانش دفاعی را در دست داریم که هیچ وابستگی به خارج نداریم. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشس��ت خبری به 
مناسبت هفتم آذر س��الروز عملیات مروارید و روز 
نیروی دریایی ارتش که هش��تم آذرماه برگزار شد، 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران از بدو تاسیس 
تاکنون سرش��ار از روزهای پرافتخار بوده که هفتم 
آذرماه هم یکی از روزهای پرافتخار آن اس��ت که بر 
تارک دفاع مقدس می  درخشد. امیر دریادار حسین 
خانزادی افزود: تسلط بر دریا توسط نیروی دریایی 
ارتش موجب شد تا خاک کشور از طریق دریا مورد 
محاصره واقع نشود. عملیات شکست حصر آبادان 
س��رآغازش از دریا بود و نی��روی دریایی تا به امروز 
حرکت امنیت س��از خود در دریا را ادامه داده است. 
خانزادی با بیان اینکه همگام با پیش��رفت انقالب، 
نیروی دریایی کار خود را برای ساخت تجهیزات پیش 
برد و امروز می  بینیم هر آنچه که در دریا نیاز داریم را 
خودمان ساخته  ایم، گفت: امروز آنقدر انباشت بزرگی 
از علم و فناوری و زیرس��اخت ها و دانش دفاعی را 
در دس��ت داریم که هیچ وابستگی به خارج نداریم. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امروز ترکیبی 
از پیشرفته ترین تجهیزات شامل سامانه های کنترل 
آتش، موشکی، توپخانه، سازه  های جدید و پیشرفته 
و ... را در اختیار داریم. وی با بیان اینکه طی روزهای 
آینده نمایش��ی از قدرت و تجهیزات نیروی دریایی 
ارتش را خواهیم دید، تصریح کرد: ناوش��کن دنا در 
هفت��ه  های آینده و نهایتا تا نیمه دی  ماه به نیروی 
دریایی ملحق خواهد شد. ناو موشک انداز زره ظرف 
هفته آینده به نیروی دریایی ارتش ملحق شد که 
فروند پنجم از شناورهای این نوع است. امیر خانزادی 
با تاکید بر اینکه موضوع استقرار کامل نیروی دریایی 

در شمال اقیانوس هند در دستور کار نیروی دریایی 
قرار گرفت، عنوان کرد: برای این کار طی سال  های 
گذشته از ظرفیت بنادر کشورهای دوست استفاده 
می کردیم اما وضعیت حاکم به دلیل شرایط کرونا 
ما را به آن داشت که کمتر به بنادر کشورهای دیگر 
مراجعه کنیم و به همین دلیل ما را بر آن داش��ت 
تا استفاده کنیم از ظرفیت ناو بندری که بخشی از 
امکاناتی که یک بندر می تواند در اختیار شناورهای 
دیگر قرار دهد را انجام دهد. فرمانده نیروی دریایی 
ارت��ش گفت: ناو بندری که به نیروی دریایی ارتش 
ملحق خواهد ش��د ظرفیت حمل 5 فروند از انواع 
بالگرده��ای موجود در کش��ور را دارد که در حالت 
خاص تا ۷ فروند قابل افزایش است. همچنین مجهز 
به پهپادهای عمود پرواز پلیکان شده است، ظرفیت 
خوبی برای حمل سوخت، آب و سایر آمادها را دارد 
بطوریکه با یکبار سوختگیری می  تواند ۷-8 بار دور 
کره زمین را طی کند. وی تاکید کرد: البته ماموریت 
اصلی این شناور شمال اقیانوس هند است و وظیفه 
اصلی آن پشتیبانی طوالنی مدت از یگان  های رزمی 
است. امیر خانزادی افزود: این ناو امکانات بسیار خوبی 
برای اس��تقرار  تیم  های عملیات  های ویژه و حمل 
قایق ه��ای تندرو دارد همچنین امکانات پدافندی 
بسیار خوبی در این شناور استفاده شده و در روزهای 
آتی به نیروی دریایی ملحق می ش��ود این ش��ناور 
میتواند به ت��وان دفاعی نیروی دریایی ایران کمک 
کند و معادالت دفاعی را در منطقه به هم بزند. وی 
نیروی دریایی سپاه و ارتش را یک ید واحد دانست 
و گفت: ماموریت  ها به صورت بسیار خوبی بین این 
دو نیرو تقسیم شده است و پیوستگی امنیت با اتحاد 

میان دو نیروی دریایی ارتش و سپاه برقرار می  شود. 
در دریایی که نیروهای دریایی کشورهای متخاصم 
جوالن می  دهند این که بگوئیم نیروهای دریایی در 
ایران در آن حوزه چه کار می کنند حرف نادرستی 
اس��ت قطعاً این دو نیرو با حض��ور در آب  های آزاد 
امنیت و اقتدار را برای کشورمان به ارمغان می آورند. 
امیر خانزادی در خصوص برگزاری رزمایش مشترک 
با سایر کشورها گفت: این رزمایش  ها نتیجه تعامل 
های گسترده میان کشورهاست و بر همین اساس 
نیروهای دریایی کشورهای مختلف در کنار هم قرار 
گرفته و یک رزمایش را برگزار می  کند سال گذشته 
ما میزبان یک رزمایش مرکب میان ایران روسیه و 
چین بودیم اما با فاصله اندک شاهد شیوع بیماری 
کرونا بودیم که امروز شاهد اوج آن در جهان هستیم 
البته تعامل نیروهای دریایی همچنان حفظ می  شود 
اما هیچ ارتباط مستقیمی قرار است با هم نداشته 
باشیم و با پروتکل های بهداشتی برنامه  ریزی  های ما 
به این شکل است که رزمایش در سال جاری برگزار 
شود البته این بستگی به نوع پیشرفت بیماری کرونا 
دارد. وی ادامه داد: کشورهای حاشیه اقیانوس هند 
در سال گذشته برگزار شود که تحت تاثیر بیماری 
کرونا قرار گرفت ما آمادگی داریم که در اسفند ماه 
با حفظ رویکرد بدون تماس این رزمایش را برگزار 
کنیم. امیر خان��زادی در خصوص رون��د الحاق ناو 
دماوند گفت: کار ساخت ناو دماوند در شمال در حال 
طی شدن است این ناو در این هفته به آب انداخته 
میشود و بالفاصله از آب گرفته می شود و ناو دماوند 
حتما تا پایان سال توان دریانوردی را خواهد داشت.
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معاونت طرح و برنامه مجتمع کش��تی سازی و 
صنایع فراس��احل ایران در نشستی که با حضور 
اس��الم باوقار رییس ش��ورای شهر بندرعباس و 
اعضا شورا اواخر آبان ماه برگزار شد، اذعان داشت: 
در س��ال های گذشته )قبل از سال 90( بدبینی 
به ایزوایکو در خصوص مدت زمان تحویل دهی 
پروژه ها وجود داشت اما اکنون با تالش هایی که 
طی س��ال های اخیر به همت نیروهای توانمند 
ای��ن مجموعه صورت گرفت موفق ش��دیم این 
وضع را بهبود ببخشیم و مجتمع کشتی سازی 
و صنایع فراساحل ایران را به مجموعه ای فعال 
و بین المللی تبدیل کنیم. بقراط جهانداری در 
بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به اینکه 
رضایتمندی مش��تریان داخلی و خارجی یکی 
از اولویت های ما اس��ت، اذعان داش��ت: با جلب 
اعتماد بازارهای داخلی و خارجی توانس��تیم به 
بازارهای جدیدی وارد شویم و تعمیراتی که در 
سال های گذش��ته در خارج از کشور انجام می 
شد اکنون با قدرت و تخصص هر چه بیشتر در 
مجموعه ایزوایکو انجام می ش��ود. جهانداری با 
اعالم اینکه عملکرد قوی ایزوایکو و کیفیت کار 
این مجموعه کاهش قیمت در بازار منطقه را در 
پی داشت، عنوان کرد: ایزوایکو حداکثر آمادگی 
در خصوص س��اخت و تعمیر شناورها را دارد و 
پروژه س��اخت و تعمی��رات در کوتاهترین زمان 

ممکن انجام می پذیرد.

در ادامه این جلسه مدیر گروه طراحی ساخت 
و تعمیرات ش��ناورهای متوس��ط در مجموعه 
ایزوایک��و، یادآور ش��د: ایزوایکو ب��ا پکیجی از 
نوس��ازی و تعمیرات شناورها، طراحی و تعمیر 
در حوزه نفت و گاز و ریگ های حفاری توانسته 
اس��ت از پس پروژه هایی ک��ه از آن به عنوان 
پروژه های سخت یاد می شده برآید و اکنون به 
عنوان مجتمعی پیشرو در صنعت دریا محسوب 
شود. علی دوله عنوان کرد: صنعت دریا صنعتی 
اس��ت که می تواند گردانن��ده چرخ صنعت در 
دیگ��ر بخش ها باش��د و همچنی��ن به راحتی 
میتواند بر رکود اقتصادی غلبه نماید و در همین 
راستا موفق شده دیگر صنایع را درگیر اشتغال 
و فعالی��ت کند و بای��د بگوی��م ایزوایکو دارای 
سابقه بسیار طوالنی است که از دیرباز تاکنون 
با دستاوردهای بزرگ و خارق العاده ای توانسته 
کارنامه قابل قبولی را ارائه دهد. وی با اشاره به 
اینکه مجتمع عظیم کش��تی  سازی با اقدامات 

چشمگیر خود پیشتاز در صنعت دریایی کشور 
اس��ت، خاطرنشان کرد: در ساخت اولین پروژه 
کش��تی اقیانوس پیما ح��دود 95 درصد خرید 
خارجی داشتیم اما در ساخت پروژه های بعدی 
ت��الش کردیم با برنامه ریزی هایی س��ازنده به 
س��وی تامین داخل حرکت کنیم. دوله ضمن 
بی��ان اینک��ه صنعت فوالد در صنع��ت دریایی 
نقش مهم��ی دارد و در ح��ال حاضر قریب به 
85 درصد فوالد دریایی از داخل کشور تهیه و 
تامین می ش��ود، خبر داد: ساخت کشتی های 
اقیانوس پیما و اشتغال فراگیری به عنوان برگ 
برنده ایزوایکو می تواند تاثیر مستقیم و مثبتی 

بر اقتصاد کشور بگذارد.
رییس ش��ورای شهر بندرعباس در این نشست، 
اعتم��اد به جوانان بومی و متخص��ص را یکی از 
عمده داللیل موفقیت صنعت دریایی در مجموعه 
ایزوایکو دانست و افزود: خوشبختانه در مجموعه 
ایزوایکو اتفاقات بزرگی رقم خورده است که یکی 
از دالیل این موفقیت را می توان اعتماد به جوانان 
بومی و توانمند سازی در توسعه دانش دانست که 
با بکارگیری نیروی جوان در این مجموعه توانسته 
نقش موثری در اس��تان ایفا کند. اسالم باوقار در 
بخش دیگری از س��خنان خود، اذعان داشت: ما 
به عنوان نمایندگان مردم و صنایع، در ش��ورای 
ش��هر برآنیم که ش��رایط را به گونه ای مدیریت 
کنیم تا بهترین فضای ش��هری همراه با آرامش 
خاطر را برای ساکنان شهر بندرعباس و کارکنان 
صنایع غرب اس��تان به عنوان س��اکنان ش��هر 
بندرعباس به ارمغان آوریم. باوقار تصریح کرد: در 
اوج تحریم و نبود منابع مالی، کش��تی سازی به 
نقطه قابل قبولی رسیده که نشان می  دهد هدفی 
پش��ت این همه موفقیت و پش��تکار بوده است.

معاونت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در مجموعه ایزوایکو گفت: در دنیا کشورهای توسعه یافته عمدتا بر پایه اقتصاد دریا 
محور فعالیت می کنند و حدود 50 درصد درآمد ناخالص آن کشورها از صنایع دریایست.

غلبه راحت بر رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال عظیم با صنایع دریایی
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دیگر عضو شورای شهر بندعباس در ابتدای سخنان 
خود با بیان اینکه در هر جامعه مقدساتی وجود دارد، 
اذعان داش��ت: به نظر من مجموعه ایزوایکو یکی از 
مقدسات شهر بندرعباس بشمار می آید که تاکنون 
پس از گذش��ت چند دهه تالش و فعالیت توانسته 
سکانداری صنعت دریایی را به دست بگیرد و آنگونه 
ک��ه می خواهد در رس��یدن به اهداف��ش گام های 
موثری را بردارد. مجید عسگری زاده با اشاره به اینکه 
ایزوایکو نه تنها در تولید بلکه در تحوالت فرهنگی 
نیز ممتاز بوده، اف��زود: به عنوان یک هرمزگانی به 
خود می بالم که شاهد فعالیت مجموعه ای عظیم و 
بین المللی در استان هستیم که توانسته با اشتغال 
و توسعه منابع انسانی زمینه را برای پیشرفت های 
بیشتر فراهم آورد. وی گفت: ایزوایکو باید به عنوان 
مشاوری قدرتمند در کنار بخش های مختلف اجرایی 
جهت توسعه شهری و سواحل علی الخصوص اسکله 

های بندرعباس باشد.
معاون��ت منطقه وی��ژه اقتصادی خلی��ج فارس در 
مجموعه ایزوایکو نیز با بیان اینکه اشتغال عظیمی 
در صنعت دریا وجود دارد، اذعان داش��ت: ایران با 6 
هزار و 800 کیلومتر نوار آبی س��احلی در شمال و 
جنوب به عنوان کش��وری با موقعیتی بی نظیر در 
جهان قرار دارد. مهدی عباسی با اعالم اینکه صنایع 
دریایی در بخش های ش��یالت و نظامی به سرمایه 
گذاری دلسوزانه نیاز دارد، افزود: از این رو در تمامی 
دنیا نگاهی اس��تراتژیک به ای��ن صنعت وجود دارد 
که عموماً باعث ش��کل گیری حمایت هایی عظیم 
از این ظرفیت اس��ت. عباس��ی در بخش دیگری از 
سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در دنیا کشورهای 
توسعه یافته عمدتا بر پایه اقتصاد دریا محور فعالیت 
می کنند و ح��دود 50 درصد درآم��د ناخالص آن 
کش��ورها از صنایع دریایس��ت، اضافه ک��رد: قطعا  
س��رمایه گذاری در حوزه دریایی در بندرعباس نیز 
با سود دهی قابل توجهی همراه خواهد بود. معاونت 
منطقه وی��ژه اقتصادی خلیج ف��ارس در مجموعه 
ایزوایکو، عنوان کرد: س��اخت ش��ناورهای اقیانوس 
پیما و تعمیر ش��ناورها در سایزهای مختلف نیز از 
دستاوردهای بزرگ این مجموعه به شمار می آیند.

ن��او اقیانوس  پیمای ش��هید رودک��ی نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل س��پاه پاسداران انقالب اس��المی، سردار 
دریادار پاس��دار علیرضا تنگس��یری فرمانده 
نیروی دریایی س��پاه و جمع��ی از فرماندهان 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی و مسئوالن 
اس��تانی در منطقه یکم دریایی س��پاه صبح 
پنجش��نبه ۲9 آبان ماه به آب انداخته شد تا 
به طور رس��می به ناوگان منطقه یکم دریایی 
سپاه الحاق شود. س��ردار تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی سپاه هم از ناو اقیانوس پیمای 
شهید رودکی به عنوان ش��ناوری که به انواع 
سالح  ها تجهیز ش��ده نام برد و گفت که این 
شناور سنگین پیام آور صلح، دوستی، برادری و 
امنیت است. قابل قبول نیست که کشتی  های 
تجاری و نفتکش  های ما در دریا های آزاد مورد 
تهدید قرار بگیرند یا اتفاقی برای امنیت آن ها 
بیفتد. تامین امنیت این کشتی  ها به عهده ما 

اس��ت و با اقتدار آن را به انجام می  رس��انیم. 
یک��ی از نکاتی که برای بررس��ی این ش��ناور 
اهمی��ت دارد ن��وع تجهیزات و تس��لیحاتی 
اس��ت که بر روی این ش��ناور وجود دارد. این 
ش��ناور با وزن ١۲ هزار ت��ن و طول ١50 متر 
و عرض ۲۲ متر مجهز به موشک  های سطح 
به س��طح و دریا پایه، س��امانه پدافند هوایی 
س��وم خرداد، سامانه  های مخابراتی یکپارچه، 
جنگال و قابلیت حمل نشست و پرواز بالگرد، 
پهپاد ها و شناور های تندرو است. طبق اعالم 
فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار 
اس��ت تا این ش��ناور در نخس��تین ماموریت 
خ��ود به ش��مال اقیان��وس هند اعزام ش��ود. 

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی شناوری سنگین، چند منظوره و دوربرد است که قابلیت 
حمل و عملیاتی کردن انواع بالگرد، پهپاد، سامانه  های موشکی، پدافندی و راداری را دارد.

 جدیدترین دستاورد سپاه در حوزه دریایی
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بازگشت سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی به مدار تولید
سکوی فاز 16 پارس جنوبی که به دلیل ایجاد آسیب در بخشی از خط لوله دریایی این فاز، آبان سال 98 از مدار تولید خارج 
شده بود، پس از برنامه بازسازی و تعویض بخشی از خط لوله انتقال گاز، روز جمعه، 30 آبان  ماه 99 با ظرفیت 500 میلیون 

فوت مکعب به مدار تولید بازگشت.

مدی��ر تولی��د و عملیات ش��رکت نفت 
و گاز پ��ارس ب��ا بیان اینک��ه خط لوله 
دریایی فاز ١6 پ��ارس جنوبی در چند 
نوبت دچار شکس��تگی و توقف جریان 
تولید ش��ده بود، گفت: بخش��ی از این 
خ��ط لول��ه ١١0 کیلومتری که س��ال 
گذش��ته دچار آسیب شده بود، پس از 
تعویض و انجام تس��ت  ه��ای پیش راه  
ان��دازی و راه  اندازی، ب��ا انتقال مجدد 
گاز به پاالیشگاه خشکی، عملیاتی شد. 
علیرضا عبادی درباره موقعیت تعویض 
و بازس��ازی خ��ط لوله ف��از ١6 پارس 
جنوب��ی گفت: با توجه به امکان صدمه 
 پذیری بیش��تر خط لوله در سمت سکو 
به علت فشار و دمای باالی جریان گاز، 
خط لوله مذکور از نقطه صفر س��کوی 
ف��از ١6 به ط��ول ۳۲ کیلومتر تعویض 
ش��ده اس��ت تا با افزایش سطح ایمنی، 
خطر بروز حادثه در این ناحیه و محیط 
پیرامونی آن به طور کامل رفع ش��ود. 
تعویض بخش باقیمانده خط دریایی 

فاز 16، در دس�تور کار
وی با بیان اینکه ب��ه دلیل محدودیت 
موجودی لول��ه، تاکنون ۷۲ کیلومتر از 
خط لوله دریایی فاز ١6 تعویض شده، 
گفت: ب��ا توجه به برنام��ه تعویض کل 
خط لوله، س��فارش گذاری خرید ١١0 
کیلومت��ر لول��ه انجام ش��ده که پس از 
دریافت آنه��ا، در صورت نی��از، بخش 
باقی  مانده این خط از س��مت س��احل 
به ط��ول ۴0 کیلومتر، در قالب اجرای 

یک پروژه جدید، تعویض خواهد ش��د. 
به گفت��ه عبادی، ح��دود ۴0 کیلومتر 
از ای��ن خط لوله س��ال ١۳96 تعویض 
شده بود. مدیر تولید و عملیات شرکت 
نفت و گاز پارس درباره مراحل اجرای 
پروژه بازسازی خط لوله سکوی فاز ١6 
پارس جنوبی، گف��ت: به موازات انجام 
بررس��ی ها درباره علل ایجاد شکستی 
و با توجه به ضرورت راه  اندازی و بهره  
برداری مجدد، کار بازس��ازی این خط 
لوله در دس��تور کار تیمی با مسئولیت 
مدیری��ت تولید و عملیات قرار گرفت و 
مراحل مختلف پ��روژه تعویض خط از 
سال گذشته آغاز ش��د. عبادی تصریح 
کرد: پ��س از آماده  س��ازی لوله  ها در 
یارد خرمش��هر، کار لوله   گذاری خط با 
استقرار کش��تی لوله  گذار در موقعیت 
بل��وک ف��از ١6 آغ��از و در عملیات��ی 

فش��رده و س��نگین، بخش  های آسیب 
 دیده لوله از عمق دریا بیرون کش��یده 
ش��ده و از آن نقطه لوله  گذاری جدید 
کار ش��د. وی به تکمی��ل عملیات لوله  
گذاری در پایان ش��هریور امسال اشاره 
ک��رد و گف��ت: پی��ش از اج��رای لوله  
گ��ذاری، خ��ط لوله تخلیه ش��د و پس 
تکمی��ل ای��ن عملی��ات و اتص��ال خط 
لوله به س��کو و همچنین نصب اسپول  
های جدید، مراح��ل مختلفی از جمله 
عملیات  هیدرواستاتیک تست،  عملیات 
پیگرانی به منظ��ور تخلیه آب، رطوبت 
 زدای��ی با ف��وم پیگ، عملیات خش��ک 
 س��ازی خط با هوای خشک و عملیات 
اکسیژن   زدایی با تزریق گاز ازت پایان 
یافت و س��کوی ف��از ١6 پارس جنوبی 
پس از ب��از کردن تدریجی چ��اه  ها با 
موفقی��ت در م��دار تولید ق��رار گرفت. 
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علل ایجاد شکستگی خط لوله فاز 16 
در حال بررسی است

عبادی با اش��اره ب��ه اینکه عل��ل ایجاد 
شکس��تگی خ��ط لول��ه فاز ١6 توس��ط 
کارشناسان و مشاور مربوطه همچنان در 
حال بررسی اس��ت، گفت: مطابق برنامه 
کاری، به منظور شناخت کامل خط لوله 
فاز ١6 و به ویژه بخش تعویض نشده آن، 
عملیات پیگرانی هوشمند این خط لوله 
همزمان و در حین بهره  برداری و ارسال 
گاز به پاالیش��گاه اجرا می  ش��ود و پس 

از دریافت نتایج پیگران��ی، درباره آینده 
خط و امکان افزایش میزان تولید از سکو 
تصمیم گیری خواهد ش��د. مدیر تولید و 
عملیات شرکت نفت و گاز پارس به موانع 
موج��ود در راه اجرای این پروژه اش��اره 
کرد و گف��ت: با توجه ب��ه مراحل آماده 
 س��ازی لوله  ها در یارد خرمشهر در بهار 
س��ال جاری و توقف فعالیت  ها به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان، 
پروژه لوله  گذاری در آغاز راه با وقفه  ای 
نسبتا طوالنی مواجه شد. وی افزود: پس 
از فعال  س��ازی مجدد ی��ارد، در مقطعی 

دیگر بخشی از امکاناتی که به ناچار باید 
از خارج کش��ور تامین می  شد را با روش  
های بسیار سختی دریافت کردیم، ضمن 
اینک��ه به  دلیل حساس��یت باالی کار در 
دریا، ش��رایط جوی نی��ز در چند مرحله 
موجب توقف کار ش��د که خوشبختانه با 
پشت سر گذاش��تن این چالش  ها، خط 
لوله و س��کوی ف��از ١6 مطاب��ق برنامه 
تولید، با برداش��ت روزان��ه 500 میلیون 
ف��وت مکعب گاز، پیش از ش��روع فصل 
زمستان وارد چرخه تولید شد تا بخشی 
از گاز م��ورد نیاز کش��ور را تامین کند. 

تولید تجهیزات ناوگان دریایی با استانداردهای جهانی

صنعت دریایی ایران از جمله صنایع با سابقه 
و راهبردی کش��ور است که با وجود منابع و 
ظرفی��ت  های بالقوه دریای��ی، آنطورکه باید 
توس��عه پیدا نکرده و ارتقاء نیافته اس��ت. از 
جمله نیازهای این بخش مه��م و کاربردی 
در کشور، تامین قطعات مورد نیاز آن است. 
قطعاتی حیات��ی که ادام��ه کار این صنعت 
را تضمی��ن م��ی  کنن��د. نیاز ب��ه قطعات با 
استانداردهای جهانی یکی از نیازهای اصلی 
صنعت دریایی در کشور است. ستاد توسعه 
فناوری  های فضایی و حمل  و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
در س��ال  های اخیر توسعه صنعت دریایی با 
کمک ظرفیت  های دانش  بنیانی و استارتاپ  
ها را در اولویت قرار داده است. توانمندی که 
ق��درت احیا و ادامه حی��ات برای حوزه  های 
فناورانه کش��ور را دارد و در این چند س��ال 
توانسته، این ظرفیت را به کشور اثبات کند. 

ایران ب�ا سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، 
توانمندی های فنی و س��رمایه غنی انسانی، 
می  تواند یک��ی از پایه  های اقتدار اقتصادی، 
سیاس��ی و نظامی خود را ب�ر مبنای توسعه 
صنایع دریایی قرار ده��د. کاری که به توان 
و دانش علمی متخصصان، فارغ  التحصیالن 
و سرآمدان علمی کشور نیاز دارد. در همین 
راستا هم گروه دریایی ستاد توسعه فناوری 
های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالش 
است تا از این ظرفیت  های علمی بهره بگیرد. 
یکی از اساس��ی  ترین نیازهای این صنعت، 
تامین قطعات مورد نیاز اس��ت. قطعاتی که 
در شرایط تحریمی کشور، تامین آنها از دیگر 
کشورها س��خت و زمانبر است، اما با تالش 
دانش بنیان های فعال کشور، قطعات مورد 
نی��از صنعت دریایی در داخل کش��ور تولید 
می  ش��ود و معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری هم از این کار حمایت می  کند. اما 

الزمه تولید این قطعات، استاندارد بودن آنها 

است. اس��تانداردهایی ملی و بین  المللی که 

اساس تولید این قطعات در کشور هستند و 

باید رعایت ش��وند. دراین راستا ایجاد شبکه 

قطعه  سازی ناوگان دریایی کشور اقدامی مهم 

است که توسط ستاد توس��عه فناوری  های 

فضایی و حمل  و نقل پیشرفته معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری انجام گرفته است. 

تولید قطعات مورد نیاز ناوگان دریایی یکی از اقداماتی است که در کشور دنبال می  شود تا با تولیدات داخل نیاز این ناوگان رفع شود.
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مافیای صیادی و ژن های خوب باید کنار بروند / تصمیمات مجلس تهرانیزه نبوده 
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه در مورد توقف صید ترال فانوس ماهیان با هیچ کس تعارف نداریم و مافیای صیادی 
و ژن های خوب باید کنار بروند، گفت: مجلس از این به بعد در بعد نظارتی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با احدی مسامحه نمی کند.

نشست بررسی فعالیت های شیالتی به ریاست 
استاندار هرمزگان و با حضور رئیس و اعضای 
فراکس��یون محیط زیس��ت و توسعه پایدار 
مجلس شورای اسالمی در محل استانداری 

هرمزگان یکم آذرماه برگزار شد. 
رئیس فراکس��یون محیط زیست و توسعه 
پایدار مجلس شورای اسالمی در این نشست 
با بیان اینکه این فراکسیون تصمیمات در مورد 
صید ترال را با حضور تمامی ذینفعان گرفته 
است گفت: برای نخستین بار در تاریخ کشور 
تصمیم مهمی گرفته شده و باید همه نسبت 
به آن پایبند  باشیم. سمیه رفیعی با بیان اینکه 
از زمان تشکیل مجلس یازدهم موضوع صید 
ترال را به معنای عام در دستور کار قرار دادیم 
زیرا احساس��ات ملتی بابت این صید و ابعاد 
منتشر شده از آن جریحه دار شد، گفت: صیاد 
ترال مس��ئله محیط زیست دریا و معیشت 
صیادان و مردم بومی منطقه را به شدت دچار 
آس��یب و مشکل کرد و از سویی رؤسای قوه 
مقننه و قضائیه ب��ر این موضوع تاکید دارند 
بنابراین ما هم وظیفه داشتیم به این موضوع 
ورود کنیم. رئیس فراکسیون محیط زیست 
و توسعه پایدار مجلس شورای اسالمی افزود: 
شاید تا پیش از این چنین برخورد و رویکری 
در مجلس سابقه نداشته و به طور قطع مجلس 
از این به بعد در بعد نظارتی خود به هیچ وجه 
کوتاه نخواهد آمد و ما براساس تصمیماتی که 
به یقین کارشناسی برسیم با احدی مسامحه 
نمی کنیم و آن را انجام خواهیم داد و مسئله 
صید ترال از این دست مباحث است. نماینده 
مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و 

پردیس یادآور شد: صید ترال را در دستور کار 
قرار دادیم زیرا مسئله ای مهم و آبروی نظام 
و معیشت مردم در این رابطه مطرح است و 
ما این موضوع را به صورت کارشناس��ی و به 
صورت شبانه روز بررسی کردیم و با احدی هم 
تعارف نداریم. وی ادامه داد: تصمیمات ما در 
این رابطه تهرانیزه و لوکس نبوده بلکه مبتنی 
بر واقعیت بوده است. اینکه صید ترال فانوس 
ماهی باید متوقف ش��ود با هیچکس تعارف 
نداریم؛ متاسفانه از طرف سازمان شیالت در 
مورد صید ترال جانبدارانه عمل می شود؛ در 
تمامی نشست های فراکسیون محیط زیست 
رئیس و معاونت های بخش خصوصی صید 
حضور داشتند اما متاس��فانه صیادان بومی 
حضور نداشتند در حالی که از سازمان شیالت 
خواس��تیم که مردم بومی را دعوت کنند و 
م��ا امروز در اینجا حض��ور داریم که تصمیم 
ممنوعیت دو س��اله صید ترال اجرایی شود. 
وی افزود: جای تعجب است که سه دسته در 
موضوع صید فانوس ماهیان درگیر و ذینفع 
هستند؛ ۳5 کشتی خارجی که عمق فاجعه را 
به بار آوردند و همچنین بین ۲0 تا ۳0 کشتی 

افراد ژن خوب هستند و همچنین تعدادی هم 
با سیاست گذاری غلط دولت به این صید ورود 
کردند؛ جای تعجب اس��ت که زمانی که این 
تصمیمات گرفته شده کارشناسان تحقیقات 
ش��یالت کجا بودند که بگویند دریا ظرفیت 
برداشت این حجم آبزی را ندارد. رفیعی یادآور 
ش��د: چرا جلوی شخم زدن دریا گرفته نشد 
البته برخی افراد هم بر مبنای تصمیمات غلط 
و اشتباه لنج های خود را فروختند و به شیالت 
اعتماد کردند و شناورهایی را خریداری کردند 
و حرف ما این است که دو دسته اول یعنی ژن 
های خوب و مافیای صیادی باید کنار بروند؛ 
تکلیف خارجی ها هم مشخص است رفتند 
و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد برگردند، ما 
به دنبال ارتقای تولید و اشتغال هستیم؛ مردم 
بومی برای ما مهم هستند و برای این دسته از 
سازمان بازرسی و دادگستری می خواهیم در 
شناسایی این افراد به ما کمک کنند. رئیس 
فراکس��یون محیط زیس��ت و توسعه پایدار 
مجلس یازدهم یادآور ش��د: سازمان شیالت 
بای��د به ما راهکار درس��ت و دقیق بدهد که 
چه اقدامی انجام دهیم که کمترین ضررر به 
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ترال داران ایرانی وارد شود؛ تصمیمی که امروز    
می گیریم و فردا باید اجرا شود تصمیمی است 
که سه قوه پای آن ایستادند و بر روی آن تاکید 
دارند؛ اختصاص یارانه برای صید در آب های 
فرا سرزمینی و آزاد بسیار مهم است متاسفانه 
جمهوری اسالمی ایران کمترین بهره را از آب 
های آزاد می برد تقاضا داریم که مس��ئوالن 
پیشنهاداتشان را به کارگروه ساماندهی صید 
فراکس��یون محیط زیس��ت ارائه کنند و ما 
بررسی خواهیم کرد و بهترین پیشنهادات را 

به سازمان شیالت ارائه خواهیم کرد.
معاون دادگستری اس��تان هرمزگان در این 
نشس��ت با بی��ان اینکه امید اس��ت حضور 
نمایندگان در استان به نفع مردم باشد و این 
سفر نتایج مثبت در پی داشته باشد، گفت: 
از زمان��ی که صید ترال ب��ه موضوع جدی و 
داغی تبدیل ش��د در ش��ئونات مردم استان 
تاثیر گذاشت؛ معیش��ت عمده مردم استان 
وابسته به دریا و صیادی است و در هر زمانی 
که تصمیماتمان در حوزه دریا اثرگذار شد در 
زندگی مردم تاثیر گذاشت. وی ادامه داد: اغلب 
صیادان می گویند صید ترال در میزان ذخایر 
آب��زی خلیج فارس و س��واحل دریای عمان 
تاثیرگذار است،  بنابراین الجرم ممکن است 
به سمت مشاغل و آسیب های خاصی روی 

بیاورند و ما در استان هرمزگان نقطه ترانزیت 
قاچاق مواد مخدر هستیم و در هر زمانی که 
معیشت مردم که دریا محور است با مشکل 
مواجه شده پر شدن ظرفیت زندان ها را در پی 
داشته است. وی خطاب به نمایندگان حاضر 
در نشست یادآور شد: تصمیمی که شما در 
تهران می گیرید در شئونات زندگی مردم تاثیر 
خواهد گذاش��ت بنابراین باید به دقت توجه 
کرد؛ اغلب صیادان گالیه دارند زیرا معیشت 
آنها تحت تاثیر قرار گرفته؛ تصمیماتی که در 
تهران گرفته می ش��ود نباید به انحراف برود 
بلکه باید به درس��تی اجرا شود و به گونه ای 
تصمیم گیری شود که به شئونات مردم خللی 
وارد نشود. معاون دادگستری استان هرمزگان 
یادآور ش��د: با ورود رئیس دس��تگاه قضا به 
موضوع صید ترال تا کنون ١۴0 شناور طی 
یک سال گذشته توقیف شده و نیروی دریایی 
سپاه و دریابانی در این رابطه بسیار خوب عمل 
کردند و رضایتمندی مردم حاصل شد البته با 
کاهش صید ترال بازار ماهی تحت تاثیر قرار 
گرفته و قیمت ماهی به شدت افزایش یافته و 
در واقع عمده ماهی به داخل ورود نمی کند، 
بنابراین می طلبد اگر قرار است طرحی تدوین 
و تصویب شود تخصصی باشد و بحث نظارت 
هم جدی گرفته ش��ود؛ ما به شدت در حوزه 

ساحلی مخالف صید ترال هستیم و به شدت 
نظارت می کنیم و امیدواریم قوانین تصویب 
شده به گونه ای باش��ند که قابلیت اجرایی 
داش��ته باشند و همچنین به معیشت مردم 

توجه شود.
یکی از مسئوالن نیروی دریایی سپاه پاسداران 
در این نشست گفت: نیروی دریایی سپاه از 
سال 96 به دنبال ابالغیه های دریافتی و در 
راستای مبارزه با شناورهایی که اکوسیستم 
دریا را به خطر می اندازند وارد عمل شد که 
مالکیت اولین شناورهای توقیف شده مربوط 
به کشور چین بود و ۴ شناور توقیف شده در 
سواحل جاسک فعالیت می کردند و خدمه 
ه��ای آنها چینی بودند اما ۷ فروند دیگر به 
شراکت 5١ درصد طرف ایرانی و ۴9 درصد 
طرف خارجی فعالیت می کردند؛ تخلفات 
آنها کامال مش��هود بود زیرا عمق ۲00 متر 
و فاصله ١۲ مای��ل را رعایت نکرده بودند و 
درص��د صید ضمنی آنها باال بود. وی یادآور 
شد: یکی از کشتی ها بالغ بر ۷00 تن ماهی 
داشت که در حال صادرات به خارج از کشور 
بود که تمامی آنها بر حسب دستور قضایی 
با قیمت مصوب توسط نهادهای قضایی بین 
مردم توزیع ش��د و در واقع نظارت خوبی بر 
روند شناورهای صید ترال انجام نمی شد در 
حالیکه عمده مردم سواحل چابهار تا خلیج 
فارس با دریا سر و کار دارند و مایحتاج خود 
را از دریا تامین می کردند با دست خالی از 
دریا بر می گش��تند و برخی از آنها به اجبار 
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به تخلفاتی روی آوردند؛ به شناورهای ترال 
س��وخت یارانه ای داده می ش��د درحالیکه 
صیادان برای تامین سوخت با مشکل مواجه 
بودند و در این رابطه می طلبد اگر قرار است 
صید ترال انجام شود در سواحل دور دست 
باشد و اجازه دهیم صیادان معیشت خود را 
از این طریق تامین کنند. شناورهای مردمی 
اس��تان هرمزگان و بوش��هر با ش��ناورهای 
ضعیف به دریا اعزام می شوند و در این رابطه 
از نمایندگان تقاض��ا داریم برای ارتقای نوع 
شناورها و موتورهای آنها تالش و همکاری 
کنن��د و ما هم از هر گون��ه همکاری دریغ 

نخواهیم کرد.
یکی از مسئوالن سازمان بازرسی در ادامه با 
بیان اینکه صید ترال به شرط رعایت قوانین 
و مقررات و همچنین نظارت کامل باید انجام 
شود اما متاسفانه بر شناورها به درستی نظارت 
نمی شود، گفت: این صید باید مانند تمامی 
کشورهای دنیا با رعایت تمامی قوانین انجام 
شود. اینکه این شیوه صنعت در دریا را درست 
پژوهش و اجرا کردیم براساس نظر صیادان و 
عامه مردم عملیاتی نشده و ذخایر اکوسیستم 
ما آسیب دیده و از این موضوع منحرف شدیم 
که باید اصالح شود. در این رابطه بحث رانت 
و مسائل پشت پرده کم نبوده است. وی ادامه 
داد: مرکز پژوهش ها در این رابطه پژوهشی 

انجام داد و صید ترال را بررس��ی و به صورت 
جام��ع و کامل توضیحات��ی را ارائه کرد که 
براس��اس آن این شیوه مردود بوده و برای ما 
آسیب زا است. بنابراین ما نظر مثبتی نسبت 
به صید ترال نداریم و امیدواریم اصالح شود. 
یافته های ما در بازرسی ها نشان از این دارد 
که یکی از کشتی ها متعلق به کشور چین و 
دارای مستاجر ایرانی بوده البته در بازرسی ها 
به دیدگاه کارشناسی اکتفا نکردیم و نظرات 
تخصصی را اخذ کردیم. شناورها ایرانی نبود و 
همچنین غیرایرانی ها نباید سوخت یارانه های 
می گرفتند در برخی موارد هم سوخت یارانه 
ای در مسیر قاچاق سوخت هدایت می شد در 
این رابطه می طلبد نیروها تقویت شود و صید 

ترال مورد پژوهش قرار گیرد.
عضو فراکس��یون محیط زیست و نماینده 
مردم مین��اب در ادامه با بی��ان اینکه هیچ 
کس نم��ی تواند تبعات منف��ی صید ترال 
را انکار کند، گفت: س��ازوکار نظارتی بسیار 
ضعیف است و شیالت نگاه جانبدارانه به این 
موضوع دارد و همچنین آمارهای ارائه شده 
از سوی سازمان توسط مسئوالن حاضر در 
این نشست تکذیب شده و همچنین صید 
ضمنی که مطرح می کنند در حال کاهش 
آن هستیم را هیچ کس جز سازمان شیالت 
تایید نمی کند بنابراین آمارهای س��ازمان 

دیگر مورد اعتماد نیس��ت. حسین رئیسی 
ادامه داد: ما نمایندگان با گالیه های صیادان 
مواجه هس��تیم و در گفتگوی��ی که با آنها 
داش��تیم مطرح کردند زمان زیادی را برای 
صید صرف می کنیم اما متاس��فانه چیزی 
عایدمان نمی ش��ود؛ صیادان ترال بارها در 
ساحل دیده شده اند و حتی سپاه پاسداران 
شناورهای آنها را توقیف کرده است. امروز ما 
مسئول تامین ذخایر آیندگان هستیم و نباید 
به بهانه تامین غذای مردم آینده کش��ور را 
نابود کنیم. رئیسی یادآور شد: شیالت مدعی 
است ذخایر مشترکی داریم و مانند میادین 
نفتی مشترک باید از آنها برداشت کنیم. باید 
همانطوری که برای حفظ ذخایر دریای خزر 
توانستیم کشورهای حوزه را متقاعد کنیم 
امیدواری��م در این رابطه هم به جمع بندی 
برسیم. شیالت باید به ترال داران ایرانی که 
مجوز داده توجه داشته باشد و بهتر است این 
صید تغییر کاربری داده شده و برای صیادان 

برنامه ریزی شود.
عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار 
مجلس شورای اس��المی در این نشست با 
تاکید بر اینکه به راحتی می توان شناورهای 
ترال را تغییر کاربری داد اما کار درست را هر 
چه تغییر دهیم غلط تر می شود تصریح کرد: 
میانگین عمق خلیج فارس 50 متر است و 
ترال داران می گویند در عمق ۲0 متری صید 
می کنیم سوال اینجا است که اگر در عمق 
دریای عمان صید می کنید ١۲ شناوری که 
سپاه توقیف کرده کجا صیادی می کردند در 
این رابطه جای این سوال باقی است که آیا در 
دنیا که صید ترال انجام می ش��ود در فاصله 
١۲ مایلی از ساحل است و عمق دریای آنها 
به اندازه خلیج فارس و دریای عمان اس��ت؟ 
جالل رش��یدی کوچی، یادآور ش��د: نباید 
خودمان را با این عددها گول بزنیم. سود ترال 
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داران در فانوس ماهی نیست بلکه در رابطه 
با ماهی های خوراکی است در حالی که قوه 
مقننه و قضائی��ه به این موضوع ورود کردند 
که جلوی ١00 شناور را بگیرند و مشخص 
نیست چه قدرتی پشت این قضیه وجود دارد 
از سویی هزاران شناور سبک به خاک سیاه 
نشستند جای تعجب اس��ت که هزار صیاد 
ت��رال را       می بینن��د اما ۴0 هزار صیاد را 
نمی بینند. نماینده مردم مرودشت ادامه داد: 
صید ترال به برج ها و ویالهایی شبیه است 
که آقازاده ها در ولنجک و لواسان ساختند و 
کسی کار به کارشان ندارد اما آلونک پیرزنی 
به سادگی تخریب می شود. وقتی شناورها 
می توانن��د در ۳0 مایلی صید کنند چرا به 
8 مایل��ی می آیند چگونه نمی توان بر روی 
کشتی به این بزرگی نظارت کرد، چطور بر 
روی کامیون ها می توان جی پی اس نصب 
کرد اما بر روی کشتی های ترال نمی شود. 
در این رابطه می طلبد جرایم سنگینی برای 

تخلف از قانون در نظر گرفته شود.
استاندار هرمزگان در این نشست یادآور شد: 
باید با آرامش و درایت همه نظرات و دیدگاه ها 
را ببینیم و به تصمیمی برسیم که منافع کالن 
برای کش��ور و مردم را به همراه داشته باشد؛ 
گروه هایی مخالف بودند نظرات دستگاه ها 
را اخذ کردیم و به توافق رسیدیم که سازمان 
شیالت انحراف در موضوع را کاهش دهد البته 
هر کار توس��عه ای و برداشتی خسارتی هم 
در پی دارد در مورد دریا هم به همین شکل 
است و باید بر مبنای نظر دقیق و کارشناسی 
که منافع همه را تامین می کند جلو برویم. 
فریدون همتی ادامه داد: تمامی کشتی های 
صید ترال باید هرمزگانی باشند. مجوز گرفتیم 
که برای بومی های محل تعاونی تشکل دهیم 
نباید تصمیم عجوالنه بگیریم و نیاز است در 
قالب قانون ابالغ ش��ود. استاندار هرمزگان با 

تاکید بر اینکه نمایندگان دغدغه های محیط 
زیستی و اختیار قانونی دارند و باید پاسخگو 
باشند، گفت: نباید از حدود اختیاراتمان خارج 
ش��ویم و باید با هم این رس��الت جمهوری 
اسالمی ایران را جلو ببریم. سازمان تخصصی 
نظراتی دارد و هم اکنون در فصل بودجه قرار 
داریم. دریا نی��از به تقویت دارد بنابراین باید 
معیش��ت صیادان محلی تقویت شده مورد 
توجه قرار گیرد، اگر قرار است صید ترال انجام 
شود باید تعاونی داخل استان تشکیل شود و 
بهتر است بومی های استان باشند و سرمایه 
گذاری کنن��د و باید فضا را برای محلی ها و 
بومی ها فراهم ک��رد. وی بر ضرورت تامین 
بودجه مورد نیاز س��ازمان شیالت در بودجه 
تاکید کرد و افزود: سازمان با کمبود بودجه، 
نیرو و تجهیزات مواجه است و اگر بر روی صید 
ترال بخواهیم نقطه وسطی در نظر بگیریم باید 
مجوز ها را به مردم محلی و استان داد البته 
باید شیالت بپذیرد برای صیادان در آب های 
دور مجوز دهد؛ کشتی های صید ترال ایرانی 
را ه��م می توان تغییر کاربری داد و حمایت 

کرد و امیدواریم با همفکری و همکاری بتوان 
به نتیجه مطلوب و تصمیم پخته و منافع کالن 
برس��یم و بومی ها هم راضی باشند. اولویت 
تامین ثروت باید متعلق به بومی های استان 
باشد و همچنین نیروهای همه کشتی ها هم 
باید ایرانی باش��ند. وی ادامه داد: از پیگیری 
های مجدانه نمایندگان تشکر می کنیم، ما 
در کنار ش��ما خواهیم بود و همه باید با هم 
مسئله را حل کنیم و خسارت آن را بپذیریم. 
رهبر معظم انقالب بر اقتصاد دریا تاکید دارند 
و یکی از مزیت ها بحث صیادی دریا است که 
بای��د مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه نیاز 
به حمایت های ویژه مجلس دیده می شود 
و نیاز است در فصل بودجه از ما حمایت شود 
و سیاس��ت درستی را برای بحث دریا داشته 
باشیم. براساس این گزارش ازخانه ملت در این 
نشست مسئوالنی از جهاد کشاورزی، تحقیقات 
پژوهش شیالت، س��ازمان بازرسی، محیط 
زیس��ت، گمرک، دریابان��ی، مرزبانی، نیروی 
دریایی سپاه، اداره اطالعات استان، دادگستری 

استان وجمعی از ترال داران حضور داشتند. 
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نماین��ده مردم مرودش��ت در مجلس ش��ورای 
اسالمی در مورد دستاوردهای سفر فراکسیون 
محیط زیست مجلس به استان هرمزگان، گفت: 
در این س��فر که به همراه خانم رفیعی رئیس و 
برخی از اعضای فراکسیون به استان هرمزگان 
و شهرستان های بندرعباس و سیریک صورت 
گرفت، اجرایی ش��دن تفاه��م نامه ممنوعیت 
۲ س��اله صید ترال فانون ماهیان پیگیری شد. 
جالل رشیدی کوچی، افزود: براساس این تفاهم 
نام��ه از یکم آذرماه به مدت ۲ س��ال صید ترال 
فانوس ماهیان ممنوع اعالم ش��ده و ما در سفر 
به هرم��زگان به دنبال نظارت ب��ر روند اجرایی 
این تفاهم نامه بودیم؛ این اقدام مجلس انقالبی 
رضایتمندی 99 درصدی مردم و مس��ئوالن را 
به دنبال داش��ت. وی یادآور شد: بازدیدهایی از 
اس��که های مختلف داشتیم و در جمع مردم و 
صیادان در جریان مشکالت آن ها قرار گرفتیم 
و آن ها از آس��یبی که به محیط زیست و منابع 
دریایی وارد شده بود بسیار گالیه مند و ناراحت 
بودند. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه مجلس در توقف صید 
ترال فانون ماهیان بس��یار جدی اس��ت، افزود: 
همچنین نشس��تی را در اس��تانداری با حضور 
بسیاری از دستگاه های نظارتی برگزار کردیم و 
در آن جا هم بر این مسئله تاکید شد. رشیدی 
افزود: البت��ه برخی از ت��رال داران هم نکاتی را 
مطرح کردند مبنی بر اینکه ما به تشویق سازمان 
شیالت س��رمایه های خود را تبدیل به کشتی 
های صید ترال کردیم و با ممنوعیت ۲ س��اله 
صید، از لحاظ اقتصادی و مالی با مشکالت جدی 
مواجه خواهیم شد که قرار شد بررسی های الزم 
انجام ش��ود و این کشتی ها با تغییر کاربری در 
مکانیزم صید بتوانند با مجوز شیالت به آب های 
فراسرزمینی و دور اعزام شوند تا بتوانند آنجا صید 

فان��وس ماهی را در عمق ۲00 متر به باال انجام 
دهند البته این موضوع مستلزم بررسی است و 
هیچ مصوبه ای در این رابطه نداشتیم و در حد 
پیشنهاد بود که ترال داران آن را مطرح کردند. 
رشیدی ادامه داد: نکته اساسی و مهم آنجاست 
که در چنین مواردی باید به گذشته نگاه کنیم 
که چرا بر اساس یک تصمیم و کارشناسی اشتباه 
چنین آسیبی به منابع طبیعی و زیست محیطی 
ما وارد شده که امروز همه متضرر شوند انتظار 
می رود اگر قرار است اقدام یا مجوزی یا قانونی 
مصوب شود همه جانبه باشد و همچنین گام موثر 
و مهمی که فراکسیون محیط زیست و مجلس 
یازدهم با همکاری قوه قضائیه برای احیای محیط 
زیست دریایی و کمک به مردم بومی و صیادان 
محلی که آسیب بسیار جدی دیدند اقدام مثبت 
و مستمر باشد. عضو فراکسیون محیط زیست 
و توس��عه پایدار مجلس چهارم آذر ماه به خانه 
ملت، گفت: برای همه ما جای س��وال بوده که 
چه دست هایی پشت پرده این صید ترال است 
که دو قوه مقننه و قضائیه و همچنین رؤس��ای 
آن ها با تمامی ت��وان ورود کردند تا بتوانند در 
برابر ١00 ترال دار بایس��تند و این مجوز را لغو 
کنند و در حال حاضر هم فشارهای بی شماری 
به نمایندگان وارد می ش��ود و جای سوال دارد 

که این فش��ارها از کجا مدیریت می ش��ود؛ به 
طور قطع این افراد نمی توانند به سادگی به این 
قدرت دست پیدا کنند و به نظر می رسد دست 
های پشت پرده و شاید برخی مسئوالن آن ها 
را حمایت می کنند و منافع مشترکی با برخی از 
آن ها داش��ته باشند که امیدواریم که این اقدام 
مبارک و موثر باعث احیای منابع دریایی و محیط 
زیست و رونق کسب و کار صیادان محلی باشد.

فشار به نمایندگان برای لغو ممنوعیت صید ترال
عضو فراکس�یون محیط زیس�ت مجلس گفت: فشارهای بی شماری به نمایندگان برای لغو ممنوعیت صید ترال وارد می شود که به نظر      

می رسد دست های پشت پرده و شاید برخی مسئوالن ترال داران را حمایت می کنند و منافع مشترکی با برخی از آن ها داشته باشند.



Marine Engineering

شماره 140/ آذر ماه 1399 صفحه 19

ارائه پیش  نویس "سیاست  های کلی توسعه دریا محور"حمایت از 50 شرکت دانش  بنیان جهت توسعه صنایع دریایی
حضور شرکت  های دانش  بنیان و صنایع نرم و خالق در صنعت دریایی فرصتی است 
که به توسعه آن منجر می  شود، بر همین اساس در حال حاضر 50 شرکت با حمایت 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این حوزه فعالیت می  کند.

صنع��ت دریای��ی ایران از جمل��ه صنایع 

با س��ابقه و راهبردی کش��ور است که با 

وجود منابع و ظرفیت  های بالقوه دریایی، 

آنطورکه باید توس��عه پیدا نکرده و ارتقاء 

نیافته اس��ت. از جمله نیازهای این بخش 

مهم و کاربردی در کشور، تامین قطعات 

م��ورد نیاز آن اس��ت. قطعاتی حیاتی که 

ادامه کار این صنعت را تضمین می  کنند. 

نی��از به قطعات با اس��تانداردهای جهانی 

یک��ی از نیازهای اصلی صنعت دریایی در 

کش��ور است. ستاد توس��عه فناوری  های 

فضایی و حمل  و نقل پیش��رفته معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  

های اخیر توسعه صنعت دریایی با کمک 

ظرفیت  های دانش  بنیانی و استارتاپ  ها 

را در اولویت قرار داده است. توانمندی که 

قدرت احیا و ادامه حیات برای حوزه  های 

فناورانه کش��ور را دارد و در این چند سال 

توانس��ته، این ظرفیت را به کشور اثبات 

کند. ایران ب�ا س��ابقه حض��ور تاریخی در 

عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه 

غنی انس��انی، می  تواند یکی از پایه  های 

اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را 

ب�ر مبنای توسعه صنایع دریایی قرار دهد. 

کاری که به توان و دانش علمی متخصصان، 

فارغ  التحصیالن و سرآمدان علمی کشور 

نیاز دارد. در همین راستا هم گروه دریایی 

ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل 

و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری در تالش است تا از این 

ظرفیت  های علمی به��ره بگیرد. یکی از 

اساسی  ترین نیازهای این صنعت، تامین 

قطع��ات مورد نیاز اس��ت. قطعاتی که در 

شرایط تحریمی کشور، تامین آنها از دیگر 

کشورها سخت و زمانبر است، اما با تالش 

دانش بنیان های فعال کشور، قطعات مورد 

نیاز صنعت دریایی در داخل کشور تولید 

می  شود و معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری هم از این کار حمایت می  کند. 

اما الزم��ه تولید این قطعات، اس��تاندارد 

بودن آنها است. استانداردهایی ملی و بین 

 المللی که اس��اس تولی��د این قطعات در 

کشور هستند و باید رعایت شوند. دراین 

راس��تا ایجاد شبکه قطعه  س��ازی ناوگان 

دریایی کشور اقدامی مهم است که توسط 

ستاد توسعه فناوری  های فضایی و حمل 

 و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمه��وری انجام گرفته اس��ت. 

اولین نشس��ت ارائه پیش  نویس "سیاس��ت  های کلی 

توس��عه دری��ا مح��ور" در مجمع تش��خیص مصلحت 

نظام روز چهارش��نبه بیس��ت و یکم آب��ان ماه برگزار 

ش��د. این جلسه به میزبانی دبیرخانه مجمع تشخیص 

مصلح��ت نظ��ام و با حض��ور مهندس س��عیدی کیا، 

رئیس کمیس��یون زیربنایی و تولی��دی، دکتر بهاروند 

مع��اون وزارت امور خارجه، دکتر وط��ن خواه رئیس 

مرکز تحول و پیش��رفت ریاس��ت جمهوری، ملکوتی 

خواه نماینده س��ازمان برنامه و بودجه، حجت االسالم 

تجریشی معاون س��ازمان تبلیغات اسالمی و نماینده 

نی��روی دریای ارتش جمهوری اس��المی ایران برگزار 

ش��د. در ابتدای نشس��ت، دکتر بیک محمدلو رئیس 

کمیته توس��عه دریا مح��ور مجمع، با ارائه گزارش��ی 

به تش��ریح فرآین��د تدوین پیش  نویس سیاس��ت ها 

توس��ط کارگ��روه های تخصص��ی  پرداخ��ت. در این 

جلس��ه، پس از ارائه پیش  نوی��س دو کارگروه اقتصاد 

و  مدیری��ت دریایی و  کارگروه صنای��ع و فناوری های 

دریایی، ادامه ارائه نتایج به جلسات آینده موکول شد.

اولین نشس�ت ارائه پیش  نویس "سیاست  های 
کل�ی توس�عه دریا مح�ور" در مجمع تش�خیص 

مصلحت نظام برگزار شد.
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امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه های تربیت مدرس و علوم و فنون دریایی 
دانش�گاه تربیت مدرس و دانش�گاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تفاهمنامه همکاری  های مشترک با تأکید بر پذیرش 

دانشجویان غیر ایرانی امضا کردند.

رییس دانشگاه تربیت مدرس در مراسم امضای 

نمادین تفاهمنامه همکاری های مشترک که 

روز دوشنبه ۲6 آبان با حضور روسا و مسئولین 

دو دانش��گاه به صورت آنالین برگزار ش��د، بر 

هم افزای��ی در حوزه های تخصص��ی و حوزه 

آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین الملل، 

به عنوان قدم های نخس��ت تعامل و بابی برای 

توسعه همکاری های آینده اشاره کرد و گفت: 

دانشگاه تربیت مدرس آمادگی الزم برای آغاز 

همکاری اجرایی در یک زمانبندی فش��رده و 

منظم را دارد و با داش��تن ظرفیت های بسیار 

در رشته های گوناگون می تواند طیف وسیعی 

از فعالیت های مش��ترک را به تدریج پوشش 

دهد. محمدتقی احمدی افزود: دانشگاه تربیت 

م��درس در مرحله اول، آموزش زبان فارس��ی 

به دانش��جویان خارجی را در اولویت همکاری 

های مشترک قرار می دهد و با ورود به فازهای 

بعدی همکاری، اقدامات توس��عه یافته تری را 

دنبال می کند. احمدی با یادآوری این موضوع 

که کیفیت برای دانشگاه تربیت مدرس بسیار 

اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: در تمامی مراحل 

پذیرش دانشجو، برگزاری امتحانات و پشتیبانی 

از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بحث 

کیفی��ت با دق��ت و مراقبت وی��ژه ای از طرف 

دانش��گاه تربیت مدرس پیگیری می ش��ود و 

هرگز تحت تأثیر کمیت گرایی قرار نمی گیرد. 

توجه به کیفیت در تمامی مراحل برای آغاز و 

ادامه همکاری دو دانشگاه بسیار ضروری است. 

رییس دانشگاه تربیت مدرس همچنین با اشاره 

به وجود دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی 

در شهر نور، اظهار داشت: تجربیات و مطالعات 

دانشگاه تربیت مدرس در دریای شمال و امکانات 

دانشگاه خرمشهر، دسترسی به دریای جنوب و 

استفاده از ش��رایط منطقه آزاد اروند می تواند 

زمینه همکاری های پژوهشی بسیاری فراهم 

کند. با ایجاد و توسعه پژوهش های زیربنایی در 

قالب همکاری های مشترک اساتید دو دانشگاه 

و اش��تراک مناس��ب تخصص های موجود با 

استفاده از شرایط علمی و جغرافیایی در شمال 

و جنوب کش��ور می توان در حل مسائل مهم 

کشور )در مناطق شمال و جنوب( اثرگذار بود.

در ادامه رییس دانش��گاه علوم و فنون دریایی 

خرمش��هر، گفت: در زمینه ج��ذب و پذیرش 

دانشجویان خارجی، اقدامات خوبی انجام دادیم 

و توان باالیی بر مبنای ارتباط با طرف خارجی، 

دانشگاه های استان های جنوبی عراق و وزارت 

آم��وزش عالی آن کش��ور داریم. منص��ور زراء 

نژاد اضافه کرد: به دلیل ش��رایط خاص منطقه 

آزاد، صنعتی بودن آن و نقش پررنگ دانشگاه 

خرمشهر در شورای پژوهشی منطقه آزاد اروند، 

از اختیارات قابل قبولی برخورداریم و می توانیم 

در زمینه اجرای طرح های پژوهش��ی، فرصت 

های خوبی برای دانش��جویان دکتری پژوهش 

محور دانش��گاه تربیت م��درس فراهم کنیم. 

گفتنی است، تفاهمنامه همکاری های مشترک 

دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم و فنون 

دریایی خرمشهر با موضوع پذیرش دانشجوی 

غیر ایرانی در دانش��گاه خرمش��هر با همکاری 

دانشگاه تربیت مدرس )به عنوان دانشگاه مجاز 

به جذب دانش��جوی بین الملل(، آموزش زبان 

فارس��ی به دانش پذیران بین الملل با معرفی 

دانشگاه خرمشهر و سایر همکاری های متداول 

و مش��ترک دانش��گاهی )آموزشی، پژوهشی و 

فناوری( در ١0 ماده، ۲6 بند و یک تبصره امضاء 

و مبادله شد. این تفاهمنامه از تاریخ اول مهر 99 

الزم االجرا و مدت اجرای آن 6 سال می باشد 

که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است. 
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حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال جهش تولید
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال 1399 با عنوان "سال جهش تولید" بسته 

حمایتی "حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال جهش تولید" را در جهت شعار سال تهیه و تنظیم نموده است.

س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران در راس��تای 

فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری 

سال ١۳99 با عنوان "سال جهش تولید" بسته 

حمایت��ی "حمایت از تولید و تس��هیل فضای 

کسب و کار در سال جهش تولید" را در جهت 

شعار سال تهیه و تنظیم نموده است. این بسته 

حمایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ب��ه تمامی انجمن ها و اتحادی��ه ها برای بهره 

برداری اعضاء ارس��ال شده است. در این بسته 

حمایتی، تسهیالتی مربوط به کاالهای صادراتی 

و همچنین وارداتی به متقاضیان ارائه می شود. 

نامه سازمان ملی استاندارد ایران به همراه فرم 

ها، پیس��وت ها و اطالعات کامل این بسته در 

سایت انجمن مهندسی دریایی ایران به آدرس 

www.iraname.com قابل دسترس است.

برزیل بزرگترین تولید کننده نفت دریایی در جهان 
تولید نفت دور از ساحل برزیل در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی است و بحران قیمت نفت و پاندمی کرونا نتوانسته  اند 

جلوی پیشرفت آن را بگیرند.

تولید نفت دور از ساحل برزیل در حال تبدیل 

ش��دن به یک پدی��ده جهانی اس��ت و بحران 

قیمت نفت و پاندمی کرونا نتوانسته  اند جلوی 

پیش��رفت آن را بگیرند. س��قوط شدید قیمت 

 های نف��ت، پاندمی کرون��ا و افزایش ابهامات 

ژئوپولیتیکی نتوانسته  اند شکوفایی تولید نفت 

دور از س��احل برزیل را مختل کنن��د. در ماه 

س��پتامبر برزیل به س��ومین صادرکننده نفت 

چی��ن، دومی��ن اقتصاد بزرگ جه��ان، تبدیل 

شد. مقیاس بزرگ ش��کوفایی نفتی برزیل در 

دریاهای عمیق وقتی مورد توجه قرار گرفت که 

تولید نفت تجمع��ی میدان نفتی توپی پس از 

ی��ک دهه از آغاز تولید ای��ن میدان در ۳ ماهه 

س��وم به ۲ میلیون بشکه رسید. این میدان در 

کنار میدان بوزی��وس برزیل، بزرگترین میدان 

نفتی آب  های عمیق جهان است. صادرات نفت 

خام پتروبراس که توسعه  دهنده اصلی میادین 

نفتی برزیل است در سپتامبر ۲0۲0 رکورد زد. 

8۷ درصد این صادرات به چین اختصاص یافت. 

طبق جدیدترین آمار آژانس ملی سوخت، گاز 

طبیعی و بایوفیول برزیل، نشان داد تولید نفت 

دریای��ی برزیل در ماه س��پتامبر به حدود ۲.6 

میلیون بش��که در روز رسیده است که این ١۳ 

درصد از س��ال گذشته بیشتر است. این میزان 

همچنین 89 درصد از کل تولید نفت برزیل را 

تشکیل می  دهد در حالیکه یک سال قبل ۷8 

درصد آن را تشکیل می  داد. به این ترتیب پیش 

 بینی شده است برزیل با این روند به بزرگترین 

تولید کننده نفت دریایی جهان تبدیل ش��ود. 
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تفاهم نامه ای فی ما بین مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران و مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با هدف بومی سازی دانش، بهره وری، هوشمند سازی، قطع وابستگی به خارج و صدور خدمات فنی و مهندسی منعقد شد.

با هدف تحقق رش��د و پیش��رفت صنعت 
دریایی و همچنین ایجاد شرایط مناسب 
برای توس��عه زیرس��اخت های این حوزه 
ب��ه خصوص ابعاد ایمنی، رس��وب دانش، 
بومی س��ازی دانش، بهره وری، هوشمند 
س��ازی، قطع وابس��تگی به شرکت های 
خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی، 
تفاهم نامه ای فی ما بین حمید رضاییان 
اصل مدیرعامل مجتمع کش��تی سازی و 
صنایع فراساحل ایران و اسماعیل قادری 
فر رئی��س مرکز توس��عه فن��اوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمه��وری اواخر آب��ان ماه منعقد ش��د. 
این همکاری در راس��تای توسعه زیست 
زیس��ت بوم نوآوری حوزه صنعت دریایی 
و صنایع وابسته و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و کس��ب و کارهای نوپا با به 
کارگیری حداکثر ظرفیت ها و توانمندی 
ه��ای موجود در کش��ور و نفوذ نوآوری و 
فن��اوری های نوین در این صنایع صورت 

پذیرف��ت. همکاری در ایج��اد راه اندازی 
دو مرک��ز نوآوری حوزه صنایع دریایی در 
ایزوایک��و، همکاری در حمایت از کس��ب 
و کارهای نوپا و ش��تاب دهندهای حوزه 
صنعت دریایی، معرف��ی و احصا نیازهای 
فناورانه در بخش صنعت کش��تی سازی 
و فراس��احل، همکاری در راس��تای بومی 
س��ازی تجهیزات، ن��رم افزارها، س��خت 
افزارها و فکر افزاره��ای مرتبط با صنایع 
دریای��ی و اقتص��اد دری��ا پای��ه از دیگر 

محوریتهای این تفاهم نامه است. براساس 
اعالم ایزوایکو، ای��ن مجتمع یک منطقه 
صنعتی اقتصادی معتبر و ش��ناخته شده 
اس��ت که مجموعه  های صنعتی و مدرن 
به ویژه مرتبط با کش��تی  سازی و صنایع 
وابس��ته به آن را در خود جای داده است. 
ایزوایک��و تالش می  کن��د در افق ١۴0۴، 
مجتمعی سرآمد و الگو در صنایع کشتی  
سازی، سکو س��ازی، ترمینا ل  های نفتی 
و معدن��ی در منطقه خلیج فارس باش��د.

انعقاد تفاهم نامه ای در جهت رشد و پیشرفت صنعت دریایی

تصویب ۶۹۰ میلیارد ریال تسهیالت برای توسعه صنایع دریایی در بوشهر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی پرداخت 690 میلیارد ریال تسهیالت 

برای توسعه این صنایع در این استان تصویب و به بانک   های عامل ابالغ کرد.

رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان بوش��هر با بیان اینکه از مجموع این 
تس��هیالت، 80 میلیارد ری��ال وام کم بهره 
یاران��ه  ای با نرخ س��ود ۲ ت��ا ۴ درصد برای 
۳۷ متقاضی به بانک رسالت و صندوق کار 
آفرینی امید ارسال شده  است، اظهار داشت: 
در این حوزه تس��هیالت یارانه دار مربوط به 
بخش س��اخت و س��از با ن��رخ ١۲ درصد و 
وام توس��عه کارگاه  ها نیز با سود ١۴ درصد 
پرداخت خواهد شد. سید حسین حسینی 
بیان کرد: بانک رسالت و صندوق کارآفرینی 
امید پیرو تفاهم نامه با صندوق توسعه صنایع 
دریایی وزارت صمت کمک بس��یار خوبی 

به بخش صنعت دریایی در اس��تان بوشهر 
هستند. حس��ینی اظهار داشت: نمایندگی 
صندوق توس��عه صنایع دریایی در اس��تان 
بوشهر برای حمایت از صنایع دریایی و کمک 
به توسعه کسب وکار صنایع مربوطه حمایت 
 ه��ای الزم را پیش بینی کرده  اس��ت. وی 
گفت: متقاضیان دریافت تسهیالت به منظور 
س��اخت، تعمیر و تکمیل شناورها، توسعه 
کارگاه، س��رمایه در گردش و اعطای یارانه 
تسهیالت از طریق دفتر نمایندگی صندوق 
توس��عه صنایع دریایی در بوشهر نسبت به 
دریافت اطالعات بیشتر اقدام کنند. حسینی 
بیان کرد: توس��عه و رونق صنایع دریایی در 

اولویت  های مه��م وزارت صمت قرار دارد و 
در این زمینه از همه ظرفیت  ها برای حمایت 
از این صنعت اس��تفاده می  شود. وی گفت: 
استان بوشهر نیز یکی از قطب  های صنعت 
دریایی کشور می باشد که با چنین ظرفیتی 
در سال جهش تولید فرصتی ارزشمند برای 
پویاتر کردن صنعت دریایی این استان است. 
رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان بوشهر اواخر آبان ماه در ادامه اظهارات 
خود به ایرنا گفت: در س��ال جاری مجموع 
تس��هیالتی که استان بوش��هر از محل بند 
الف صنع��ت و رونق تولی��د پرداخت کرده 
به ترتیب ١۲0 و ۷0 میلیارد تومان اس��ت.
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برای پیوستن به انجمن مهندسی دریایی ایران و ارسال مقاالت علمی، 
تحلیل ها و گزارشات خبری با ما در تماس باشید.

شناسه کاربری صفحه رسمی اینستاگرام
انجمن مهندسی دریایی ایران 

انجمن مهندسی ردیایی اریان 

آدرس: ته�ران، بزرگ�راه اش�رفی اصفهانی، ابتدای خیابان پیامبر ش�رقی، 
خیابان شاهد، کوچه وحدت چهارم، پالک 8، واحد 4، طبقه 4

تلف�ن: 7-44273495-021                                     فک�س: 021-44261045              
کد پس�تی: 1473684964                                صندوق پس�تی: 13445-874
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