ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۴ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ
 ۱۵ﻣﺎه دﯾﮕﺮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻓﺎز اول ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ  ۴۴ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﯿﻦ وزارت
دﻓﺎع و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺎدل
 ۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻃﯽ  ۱۵ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺘﺎد – ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی – در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ارﺗﻘﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻨﺎور در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻪ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ  ۴۴ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در ﻗﺎﻟﺐ  ۹ﺗﯿﭗ و ﺑﺎ ۱۴۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﻮرد آن در ﺣﻮزه ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻧﺠﺎت
درﯾﺎﯾﯽ و دو ﻣﻮرد آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﺴﺮان ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ
و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺎدل  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع وزارت
دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ  ۱۵ﻣﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ
و ﻧﺠﺎت و آﺗﺶﺧﻮار ،ﺗﺮدد و ﻋﺰﯾﻤﺖ اﻓﺴﺮان ﮐﻨﺘﺮل ،ﻻﯾﺮوﺑﯽ ،ﺟﻤﻊآوری
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و آﻻﯾﻨﺪهروب ،ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
درﯾﺎﻧﻮردی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪهﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و
ﻧﺠﺎت درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر
و درﯾﺎﻧﻮردی دارای ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ دو ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ وزارت
دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺣﻮزه ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻧﺠﺎت درﯾﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻃﻮل اﯾﻦ دو ﺷﻨﺎور  ۱۹.۳و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ  ۵.۲ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و
آﺑﺨﻮر آﻧﻬﺎ  ۱.۴ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  ۱۵ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺮﻋﺖ دارﻧﺪ و

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ.
راﺳﺘﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد دو ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﺴﺮان
ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ دو ﺷﻨﺎور ﻧﯿﺰ ﻃﯽ
 ۱۵ﻣﺎه و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺎدل  ۴.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻃﻮل آﻧﻬﺎ  ،۱۸.۳ﻋﺮض آﻧﻬﺎ  ۴.۶و آﺑﺨﻮرﺷﺎن  ۱.۱ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﻣﻌﺎدل  ۲۵ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی
ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺖ  ۱۰۹ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور
را در ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ  ۳۵ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ارزش  ۲۵۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ۱۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ  ۵۰ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

