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معرفی نمایشگاه SMM هامبورگ

بیست و هفتمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی آلمان )SMM 2016( در تاریخ 16 الی 19 
شهریور ماه 1395 و در شهر هامبورگ برگزار شد. این نمایشگاه در این دوره میزبان50000 بازدید 
کننده و 2200 شرکت کننده از 67 کشور و در فضای 93000 متر مربعی بوده، که به لحاظ کیفیت، 
برگزاری، مشارکت کننده و بازدید کننده جزء نمایشگاه های مطرح دنیا است. نمایشگاه دریایی آلمان 

)SMM( از سال 1963 آغاز به کار نموده و میزبان متخصصین دریایی بوده است.
نمایشگاه بین المللی SMM هامبورگ، یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های دریایی جهان است که به 
صورت 2 ساالنه برگزار می گردد که در آن شرکت های مهم سازنده قطعات و تجهیزات، یاردهای کشتی 
سازی و صنایع فراساحلی، شرکت های رده بندی، شرکت های کشتیرانی و پاویون های ملی حضور 

دارند.
محور های کاری نمایشگاه در زمینه هاي مختلف صنایع دریایي و دریانوردي از جمله صنایع ساحلی 
و فراساحلی، نفت و گاز و پتروشیمی، بنادر و دریانوردی،فناوری های دریایی، ساخت و تعمیر، صنایع 
دریایی و دفاعی، ساخت و تامین تجهیزات دریایی، خدمات بندری، مشاوره و مهندسی، آموزش و 
تحقیقات، اقتصاد دریایی، حمل و نقل دریایی، فیزیک دریایی و اقیانوس شناسی، حفاظت از محیط 

زیست دریایی، شیالت، صید و آبزی پروری و امور سیاحتی و گردشگری است.
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الزم به ذکر است در کنار این نمایشگاه، کنفرانس علمي برگزار شده که پیرامون 5 موضوع علمی دریایی 
بحث شد. محورهای کنفرانس SMM آلمان به شرح ذیل است:

- Maritime Future Summit )Innovation and vision for shipping and shipbuilding( 
- Maritime Career Market )Looking for talents(
- GMEC, the global maritime environmental congress )Big data, big changes, big 

challenges(
- MS&D, the international conference on maritime security and defence 

- Offshore Dialogue )Offshore industry – quo vadis(
در این نمایشگاه که از 6 تا 9 سپتامبر 2016 برگزار گردید، آخرین دستاوردهای دریایی در زمینه های 
علمی، صنعتی و تجاری به نمایش گذاشته شد. همچنین در حاشیه نمایشگاه، کنفرانس های علمی در 
خصوص آینده صنایع کشتی سازی، اتوماسیون صنعتی، کاربردهای جدید CAM/CAD در صنایع 

کشتی سازی، هوشمند سازی شناورها و دغدغه های زیست محیطی در صنعت دریایی برگزار گردید.
این نمایشگاه در دو بخش A و B برگزار شد. در بخش A شرکت های بزرگ و قدرتمند و غالباً چند 
ملیتی حضور داشتند و بخش B به پاویون های ملی و شرکت های کوچک تر اختصاص داده شده بود. 
محل نمایشگاه در مرکز شهر هامبورگ واقع شده بود که دسترسی به آن آسان است و با در اختیار 
داشتن فضای مناسب، قابلیت استقرار بیش از 2000 شرکت بزرگ و کوچک دریایی از 67 کشور جهان 

را دارد. غرفه های نمایشگاه بسیار منظم طراحی شده است و این نمایشگاه 50 هزار بازدید کننده دارد.
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SMM area plan 
6  –  9 sept 2016

smm-hamburg.com

the leading international 
maritime trade fair • hamburg

Dammtor

CCH – Congress Center Hamburg

Underground Car Park CCH

Planten un Blomen Park

Stephansplatz

A5

Conference room ‘Chicago’

NEW 

Hall A1   Ship Operation Equipment,  
Environmental Technologies

  Deck Equipment,  
  Cargo Handling Systems
Hall A2  Pumps, Valves, Compressors
Hall A3–A4  Prime Movers and Propulsion  
  Systems, Lubrication
Hall A5  Systems and components for  
  alternative fuels and alternative 
  propulsions, Port Technology and  
  Security
Hall B1  National Pavilions

Hall B2  Shipyards, Shipbuilding Industry
  Production Equipment
  Ship Engineering & Design

  National Pavilions
Hall B3  Shipyards, Shipbuilding Industry
  National Pavilions
Hall B4  Shipyards, Shipbuilding Industry
  National Pavilions
Hall A1  General Outfitting / Interior 

 

  Outfitting, Heating, Ventilation, 

 
    Air Conditioning
  Safety Equipment,  
  Fire Protection, Marine Coatings,

 

   Corrosion Protection

Hall B6  Navigation and Communication
  Electric Drives, Automation, 

 

Light, Sensors & Indicators, 

 

Software & EDP,  
Electric Equipment

  Marine Technology

Hall B7  Shipbuilding Material

Tiergartenstr.

Marse
iller

 Str.

 

 National Pavilions
Hall B8  Maritime Security & Defence

 

 Shipyards, Shipbuilding Industry

As of October 2015

بخش A شامل 5 سالن اصلی بود که به تفکیک موضوعات کاری طبقه بندی شده است و شامل:

فعالیت های مرتبطبخش

A1
تجهیزات مرتبط با ماموریت کشتی )تجهیزات عرشه، 

تجهیزات مربوط به بار و ...( – تکنولوژی های زیست محیطی
A2پمپ ها، شیرها و کمپرسورها

A4 و A3
قوای محرکه شناور )موتور، گیربکس، شفت و پروانه، سیستم های روغنکاری و 

ساب سیستم های مرتبط با رانش شناور(

A5
زیر سیستم های کشتی و شناور، موتورهای با سوخت طبیعی، تکنولوژی های 

بندری و امنیتی
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 بخش B نیز شامل 8 سالن بود که به ترتیب به زیر بخشهای زیر تقسیم شده است:

فعالیت های مرتبطبخش
B1پاویون های ملی
B2شرکت های طراحی مهندسی، پاویون های ملی، و شرکت های کشتی سازی

B4-B3شرکت های کشتی سازی و پاویون های ملی

B5
تجهیزات Outfitting داخلی و خارجی، مبدل های حرارتی، تجهیزات 

اطفای حریق، ایمنی و نجات
B6تجهیزات ناوبری، تجهیزات الکترونیکی و نرم افزاری
B7مواد خام ساخت شناور، پاویون های ملی
B8سیستم های امنیتی شناورها و یاردهای کشتی سازی

غرفه پاویون ایران در بخش B2 و در مجاورت پاویون کره جنوبی و امارات متحده عربی قرارداشت و در 
آن از 8 مجموعه دریایی کشور نمایندگانی حضور داشتند.
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شرکت/موسسه/سازمانردیف

1
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش 

بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

انجمن مهندسی دریایی ایران2
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران3
شرکت ایزوایکو4
شرکت کارآفرینان توسعه پویا5
دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور6
شرکت نفت خزر 7
سازمان صنایع دریایی8

9
و  تجهیزات  شناور،  سازندگان  انجمن 

سازه های دریایی ایران
شرکت پترونیک10
شرکت ترنگ دریا11
شرکت دریایی صنعت جهان قشم12
موسسه رده بندی ایرانیان13
شرکت رویال باختر14
شرکت سپهر سیستم اندیش15
شرکت سیراف16
شرکت شایان زمین جنوب17
طرح آفرینان پاسارگاد18
کلوپ انرژی ایرانیان19
مرکز پژوهشی مهندسی دریا20
شرکت نوآوران ارتباطات یاس شبکیه21
شرکت هرمزان دریا22
هلدینگ دریا بندر ناب کیش23
شرکت اطلس راهبر دریا24

این مجموعه ها شامل :
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غرفه ایران، با 64 متر مربع مساحت، میزبان بازدید کنندگان از کشورهای مختلفی بود. همه بازدید 
کنندگان اشتیاق فراوانی جهت کسب اطالع از شرایط ایران پس از تحریم داشتند و اغلب آن ها اعالم 
آمادگی می نمودند که جهت انجام فعالیت های تجاری در حوزه های ساخت، فروش و بازرگانی در ایران 

فعالیت داشته باشند.

هیئت متخصصین ایرانی حاضر در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه

در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی دریایی و دریانوردی آلمان )SMM 2016( هیات اعزامی 
ایران متشکل از 48 نفر از ارگان ها و شرکت های دریایی ایرانی حضور داشته و با ابراز رضایت از حضور در 
این نمایشگاه، این حرکت را کامال مفید دانستند و جهت همکاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی 

آینده  امادگی خود را اعالم نمودند.
نمایندگان ایران در این نمایشگاه  با توزیع کتاب سال صنایع دریایی ایران که به شکل دوزبانه فارسی و 
انگلیسی منتشر شده و همچنین، مستندات و CD اطالعات کلیه شرکتها و مراکز دریایی عضو انجمن 

مهندسی دریایی ایران، توانمندیهای صنایع دریایی ایران را به حاضران در نمایشگاه معرفی نمودند. 
همچنین، با ارائه بروشورها و کاتالوگ های مربوط به هجدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه 
بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی که در جزیره کیش برگزار میشود، این دو رویداد مهم دریایی 
به شرکت ها و مراکز حاضر در نمایشگاه معرفی گردید. با توجه به بازخورد بازدید کنندگان خارجی، 
استقبال خوبی از این رویداد بزرگ دریایی کشور نموده و برای حضور در نمایشگاه دریایی کیش، اعالم 

آمادگی نمودند.



SMM 2016  نمایشگاه صنایع و فناوری های دریایی و دریانوردی آلمان- هامبورگ 
 آلمان- هامبورگ، 16 الی 19 شهریورماه 1395

10

نخستین حضور ایران در نمایشگاه SMM آلمان

 SMM( جمهوری اسالمی ایران برای اولین بار در بیست و هفتمین دوره از نمایشگاه صنایع دریایی آلمان
2016( حضور داشته و اقدام به برگزاری پاویون تخصصی صنایع دریایی ایران نموده است. حضور ایران 

در این نمایشگاه بسیار مورد توجه قرار گرفت و استقبال بی نظیری توسط شرکت ها و مراجعین خارجی 
به عمل آمد. این موضوع حتی در افتتاحیه نمایشگاه و همچنین در مجله خبری Daily news اعالم 
شد و ذکر شد که نمایشگاه SMM برای اولین بار میزبان پاویون دریایی ایران است. پاویون تخصصی 
صنایع دریایی و دریانوردی ایران با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری ارگان های دریایی و انجمن مهندسی دریایی در بیست و 
هفتمین نمایشگاه دریایی آلمان SMM 2016 برگزار شد.  مجری برگزاری این پاویون انجمن مهندسی 
دریایی ایران بوده که با اطالع رسانی مناسب و هماهنگی های به عمل آمده، هیاتی متشکل از 48 نفر 
از مدیران و کارشناسان دریایی ایران به نمایشگاه اعزام شدند. شرکت های دریایی ایرانی حاضر در این 
نمایشگاه نیز، توانستند با حضور در نمایشگاه و در قالب پاویون جمهوری اسالمی ایران؛ توانمندی ها 
و فعالیت های خود را به نمایش گذاشته و در عین حال، نسبت به رایزنی با همکاران خارجی خود و 
کارشناسان بین المللی جهت برقراری ارتباطات تجاری، فنی و تخصصی اقدام نمایند. هیات اعزامی ایران 
متشکل از برخی اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران از جمله مسئوالن و نمایندگانی از مرکز 
همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، 

دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ایزوایکو و تعدادی از مجموعه های خصوصی دریایی کشور بوده است.
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بخش های مختلف نمایشگاه

• شرکت های سازنده سکو و شناورهای حمل سکو
این شرکت ها که برخی از آن ها در شمال اروپا و در نروژ و دانمارک مستقر هستند پیشرفت های 
قابل مالحظه ای در زمینه ساخت سکوهای بزرگ نفتی در اعماق مختلف را دارند که ماکت برخی 

از پروژه های آن ها در تصاویر زیر نمایان است.

           

• شرکت های کشتی سازی
این شرکت ها در رده ساخت شناورهای مختلف خدماتی، مسافری، کانتینری و نفت کش فعالیت می کنند 
و با توجه به پیشرفت های علمی، آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند. در این میان شرکت 

مطرح Voith  آخرین فناوری رانشی خود را با عنوان سیستم رانش linear Jet ارایه نموده است.
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• شرکت های ساخت تجهیزات قوای محرکه
 )CPP( این شرکت ها که در زمینه ساخت پروانه، شفت های توخالی و سیستم های پروانه گام متغییر
فعالیت می کنند. جدید ترین تکنولوژی در این خصوص پروانه های سطحی با گام متغییر است که به 

صورت صنعتی تولید شده است.

          
• تجهیزات تصفیه آب باالست شناور 

این تجهیزات که با الزامات بین المللی IMO به کشورهای عضو در راستای حفظ محیط زیست و 
جلوگیری از گسترش آلودگی ها توصیه شده است، یکی از عرصه های نوین است که شرکت های 

مختلفی در این نمایشگاه حضور داشتند.

 

• سیموالتورها و نرم افزارهای مرتبط
در این نمایشگاه در غرفه های مختلف ابزارهای آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی عرضه شده بود 
که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. همچنین شرکت هایی که در زمینه آموزش پرسنل و 

کاپیتان های کشتی فعالیت می کنند، به ارایه دستگاه های شبیه ساز دریایی پرداخته بودند.
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• شرکت های سازنده موتور و محرکه دریایی

این شرکت ها که از بزرگ ترین شرکت های تولید موتورهای دریایی هستند با استفاده از آخرین فناوری های 
ساخت موتورها بر پایه کمترین آلودگی و کاهش مصرف سوخت ارایه شده اند. شرکت هایی همچون 

MAN، MTU ، YANMAR و ... به صورت جامع و کاملی در این نمایشگاه حضور داشتند.

همچنین شرکت های تامین تجهیزات جانبی موتور مانند سایلنسرها و فانل ها نیز به ارایه محصوالت خود 
در این نمایشگاه پرداختند. 
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فعالیت های و مذاکرات انجام شده ی نمایندگان شورایعالی صنایع دریایی

با توجه به اهمیت تولید و ساخت داخل زیرمجموعه های صنایع دریایی و در راستای بومی سازی صنعت 
دریایی مذاکراتی با چندین شرکت سازنده انجام شد و تالش نمایندگان این شورا بر این بود تا سازندگان 
قطعات مهم و کلیدی در شناور مانند موتور، سیستم رانش، پروانه، دیزل ژنراتور و ... را به شروع فعالیت های 
مشترک در زمینه ساخت محصوالت در ایران ترغیب کرد. در همین راستا، از چندین شرکت انگلیسی، 
هلندی، هندی و ... دعوت شد که با حضور در ایران و بازدید از شرکت های ایرانی و برگزاری جلسات مشترک 
در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، به جمع بندی الزم جهت تولید محصوالت دریایی در ایران 
دست پیدا کنیم. نمایشگاه دریایی و دریانوردی آلمان با توجه به تعداد باالی شرکت کنندگان، بستری بسیار 
مناسب جهت معرفی صنایع دریایی ایران و توانمندی صنعت داخلی به شرکت های دریایی خارجی و 
برقراری ارتباط جهت همکاری های مشترک در آینده است. در این راستا نمایندگان اعزامی ایران به نمایشگاه 
آلمان، با شرکت کنندگان و غرفه داران مذاکره نموده و ضمن معرفی صنایع دریایی ایران و توانمندی های 
داخلی در این حوزه، اطالعات شرکت ها را جهت ارتباطات و همکاری های احتمالی در آینده دریافت نموده 
و دیسک فشرده تهیه شده شامل اطالعات شرکت های دریایی داخلی و زمینه های فعالیت آنها را در اختیار 
غرفه داران قرار دادند. همچنین به بسیاری از بازدید کنندگان غرفه که تمایل به حضور در ایران را داشتند، 
توضیحاتی در خصوص منطقه آزاد صنعتی ایزوایکو داده شد و راهنمایی های الزم جهت ارتباط با مدیریت 

آن مجموعه و شروع فعالیت ها در ایران به ایشان داده شد.
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معرفی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ایران و دعوت از شرکت های خارجی

هجدهمین نمایشگاه و همایش بین المللی صنایع دریایی در مهرماه امسال در جزیره کیش برگزار 
خواهد شد. این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه دریایی ایران بوده و همه ساله برگزار می گردد. معرفی 
این نمایشگاه به شرکت های خارجی و دعوت از آنها جهت حضور در نمایشگاه بین المللی دریایی 
کیش یکی از فرصت های مهم است که در خالل حضور در نمایشگاه بین المللی دریایی آلمان فراهم 
شده است.  نمایندگان اعزامی ایران نیز با استفاده از فرصت حاصله، نمایشگاه دریایی کیش را به 

شرکت های خارجی معرفی نموده و از آنها جهت حضور در نمایشگاه مذکور  دعوت نمودند
قابل ذکر است شرکت های خارجی نسبت به نمایشگاه دریایی و دریانوردی کیش ابراز عالقه نمودند و 
استقبال خوبی جهت حضور در نمایشگاه و استفاده از فرصت های همکاری مشترک با صنایع دریایی 

ایران به عمل آمد.
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بازدید از HSVA )مرکز تحقیقات دریایی آلمان( و مذاکره با مسئولین مرکز

این آزمایشگاه، یکی از بزرگ ترین مراکز علمی اروپا در حوزه فناوری ها و تست مدل ها و ایده های جدید 
در صنعت دریایی است که امکانات خاصی مانند حوضچه تست مدل به طول 300 متر، عمق و عرض 6 
متر می باشد. همچنین بزرگ ترین تونل کاویتاسیون که مخصوص تست پروانه شناورها است، به طول 
50 متر در این آزمایشگاه مشغول به کار است. در این مجموعه 80 تست مدل در سال انجام می گردد 

و این آزمایشگاه یک مرجع بین المللی محسوب می گردد.
طبق هماهنگی های قبلی، هیئت اعزامی ایران از مرکز تحقیقاتی HSVA بازدید بعمل آوردند. این مرکز 
با قدمتی در حدود 100 سال از معتبرترین مراکز تحقیقاتی بوده و متعلق به بخش خصوصی می باشد. 
در ابتدای این بازدید آقایYalanto  رییس بخش پایداری  و مانور دریایی ضمن خوش آمدگویی به 
معرفی این مرکز پرداخت. سپس هیئت ایرانی از بخش های مختلف این مرکز بازدید و با امکانات آن 

آشنا شدند. 
امکانات تحقیقاتی این مرکز بشرح ذیل است : 

• حوضچه کشتی با طول 300 متر، عرض و عمق 6 متر
• حوضچه کشتی یخی با دمای منفی 20 درجه و طول 80 متر برای تست مدل شناورهای یخ شکن

• تونل پیشرفته تست کاویتاسیون به طول 50 متر )بزرگترین تونل کاویتاسیون اروپا(
از دیگر امکانات این مرکز را می توان به واحدهای تحقیقاتی آکوستیک، سیستم رانش پروانه، مانور و 
دریامانی، مدل سازی و تست مدل و ... اشاره کرد.  این مجموعه با وجود این امکانات و داشتن 100 
متخصص سالیانه حدود 80 تست مدل شناوری انجام می دهد. با مذاکرات انجام شده در خالل این 
بازدید، از نمایندگان این مرکز جهت حضور و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در نمایشگاه صنایع 

دریایی ایران دعوت به عمل آمد.
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جلسه مشترک با مسئولین کنسولگری ایران در هامبورگ

به دعوت کنسولگری جمهوری اسالمی در هامبورگ هیئت ایرانی حاضر در نمایشگاه هامبورگ عصر روز 
پنج شنبه هشتم سپتامبر در کنسولگری هامبورگ با آقای دکتر ظهوری سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران و دیگر همکاران کنسولگری مالقات و در یک نشست صمیمی به بحث و تبادل نظر در خصوص 

موارد مرتبط با فعالیتهای کنسولگری پرداختند.

دکتر ظهوری سرکنسول جمهوری اسالمی ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور حاضرین در این جلسه و 
نمایشگاه هامبورگ حضور ایران در نمایشگاه های معتبر بین المللی را فرصت گرانبهایی برای شرکتهای 

خصوصی، دولتی وهمچنین بخش پژوهشی در راستای ارتقاء صنعت داخلی برشمرد. 
ایشان همچنین اظهار داشتند طبق تفاهم نامه امضاء شده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای تسهیل حضور شرکتهای دانش بنیان در سمینارها و نمایشگاههای تخصصی بین المللی، فرصتی 

مغتنم و بستری مناسبی برای استفاده شرکتها می باشد.
به گفته ایشان آنچه کشور آلمان را ممتاز کرده دو بخش مهارتی است، 70 درصد به تجربیات ومهارت ها 

می پردازند و این ها در نمایشگاه کامال محسوس است.
دکتر ظهوری با اشاره به اینکه در ایران نمایشگاههای زیاد وخوبی برگزار می شود اظهار داشتند: برای 
استفاده بهینه وحداکثر بهره برداری در یک زمان کم، علیرغم وجود پتانسل وامکانات موجود کشور 
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در زمینه نمایشگاهی باید از تجربیات وانتقال تکنولوژی خارجیان در این خصوص استفاده نماییم تا 
نمایشگاههایی با کیفیت بهتر واستانداردهای باالتر وبا نتایج ملموس تر بتوانیم برگزار نماییم.

دکتر ظهوری سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در خصوص موضوعات مطرح شده و نحوه همکاری 
بانکها در بازکردن  LC، تعامالت با اتاق های بازرگانی، تدوین قوانین و آئین نامه و تسهیل برای تردد 

هیئت های ایرانی به نمایشگاه های بین المللی توضیحات ارائه نمودند.
در این جلسه پیشنهاد تشکیل اتاق دریایی مشترک بین ایران و آلمان با الگوگیری از اتاق های ژاپن و کره 
از طرف نماینده دبیرخانه شورا، آقای مهندس ستوده مطرح شد که با استقبال حضار مواجه شد و قرار 
است با هماهنگی سه جانبه بین وزارت خارجه، انجمن مهندسی دریایی و شورای عالی صنایع دریایی 
کشور ، این موضوع پیگیری گردد. همچنین توضیحاتی از طرف سرکنسول ایران در خصوص سهولت 

برقراری ارتباط اقتصادی و تجاری با آلمان و قوانین بسیار ساده آلمانی ها در این خصوص داده شد.
همچنین در این نشست محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ضمن 
تشکر و قدردانی از کنسولگری برای میزبانی این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص اهداف حضور، نحوه 
همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین معرفی شرکتهای حاضر در این 

نمایشگاه پرداختند.
در ادامه این نشست حاضرین سواالت مختلفی در خصوص ارائه خدمات، نحوه همکاری وزارت خارجه 

برای حضور در نمایشگاه ها و همچنین انجام قراردادها مطرح نمودند.
در ادامه حاضرین پیشنهاد نمودند با همکاری کنسولگری نشست های تخصصی در گروه های کوچکتر 
برای آشنایی بهتر و ارائه اطالعات بین فعاالن و صنعتگران دو طرف و همچنین نمایندگان اتاق های 

بازرگانی هر دو کشور برگزار گردد.



SMM 2016  نمایشگاه صنایع و فناوری های دریایی و دریانوردی آلمان- هامبورگ 
 آلمان- هامبورگ، 16 الی 19 شهریورماه 1395

20

در پایان نیز ضیافت شامی برگزار شد و پس از آن از مسجد و مرکز اسالمی هامبورگ بازدید به عمل آمد.

امضاء تفاهمنامه ساخت کشتی در نمایشگاه دریایی هامبورگ

مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران با اشاره به اینکه نمایشگاه SMM آلمان فرصت 
مناسبی در اختیار ایزوایکو قرار داد گفت: تفاهمنامه خوبی در زمینه ساخت کشتی تا طول 80 متر با 

شرکت توانمند آلمانی با حضور وزیراقتصاد آلمان نهایی و به امضاء رسید.
حمیدرضا رضاییان اصل با اشاره به زمان تحریم و وضعیت نا مناسب اقتصادی در سالهای گذشته گفت: 
در این دوران یکی از موفقیت های ایزوایکو این بود که تهدید ها رو به فرصت تبدیل کرد. ما توانستیم 
بازارهای جدید را کشف کنیم و وارد آن شویم. قبل از حضور تیمی که در ایزوایکو در حال فعالیت 
هستند، اصال چیزی به عنوان ریگ حفاری وارد کشور نشده بود و اصال برای مجموعه صنعت دریایی 
ایزوایکو چیزی به عنوان ریگ حفاری تعریف نگردیده بود. اما امروز داریم این شرکت را به هاب تعمیراتی 
ریگ تبدیل می کنیم. در حال حاضر یکی از ریگ های تعمیراتی پهلو گرفته و دو ریگ دیگر هم در 
حال نهایی سازی برای پهلوگیری است. این فرصت ها بازار خوبی برای ما و فرصت اقتصادی مناسبی 

برای کشور ایجاد کرده است.
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در خصوص حضور در عرصه های بین المللی 
گفت :  باید وارد بازار کار شویم چون بازار کشتی سازی بازاری رقابتی و مشتری مداری است و باید با 
ارائه طرح مناسب مطابق با خواسته های آن ها قدم برداشت. لذا برای اینکه بتوانیم بازاری با هدف خاص 

طراحی بکنیم باید حتما خودمان را به روز نگه داریم و حضور در این صحنه ها الزام آور است.
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رضاییان اصل با تاکید بر اینکه حضور در مجامع بین المللی باید با برنامه ریزی انجام گیرد گفت: شرکت 
ایزوایکو با نگاه بنگاه داری با برنامه ریزی که از ماههای قبل انجام گرفته بود در این نمایشگاه حضور یافته 

و نکته مهم نگاه مشتری است و نوع انتخاب ما با شرکت های خارجی با توجه به این نگاه است.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه SMM فرصت مناسبی برای برقراری ارتباطات جدید و تبادل اطالعات 
است اعالم داشت: تفاهمنامه خوبی در زمینه ساخت کشتی تا طول 80 متر با شرکت توانمند آلمانی با 
حضور وزیراقتصاد آلمان نهایی و به امضاء رسید. همچنین چند پروژه برای آن هدف گذاری شده است که به 

امید خدا  اجرایی می گردد.
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران همچنین از تفاهمنامه های دیگر که در حال 
نهایی سازی برای امضاء هستند خبر داد و گفت: با شرکت های بزرگی از هلند و همچنین آلمان که در 

حوزه های کشتی داری شناخته شده هستند نیز در حال گفتگو برای امضاء تفاهنامه هستیم.
رضاییان اصل در خصوص فعالیت های برون مرزی شرکت ایزوایکو نیز گفت: در این زمینه تعامالت 
خوبی با کشورهایی همچون عراق، ترکیه، هلند، آلمان، عمان و ... انجام گرفته که در حال نهایی سازی 

برای اجرا است.
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Pella Sietas بازدید از کارخانه کشتی سازی

در چهارمین روز از نمایشگاه SMM هیئت ایرانی از کارخانه کشتی سازی PELLA SIETAS بازدید 
کردند و با توضیح مدیرعملیات این کارخانه با بخش های مختلف این کارخانه آشنا شدند.

در این بازدید ضمن توضیحات آقای Pape در خصوص ساخت کشتی و سبقه تاریخی شیپ یارد، 
گفتگو و نشستی با هیئت ایرانی انجام شد. آقای Pape مدیر عملیات شیپ یارد این شرکت ضمن ابراز 
عالقمندی این شیپ یارد جهت همکاری با شرکت های ایرانی و انتقال تکنولوژی اعالم کرد: در این 
کارخانه ظرفیت ساخت شناورهای کوچک و بزرگ در کالس های مختلف و در حوضچه بیش از 70 

هزارتن وجود دارد.
وی در ادامه این بازدید افزود: ما با نمایندگی خود در روسیه می توانیم با ایران در زمینه ساخت 

شناورهای دفاعی نیز همکاری های مشترکی را آغاز کنیم.
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جلسه با مدیران شرکت Europort هلند و نهایی سازی قرارداد همکاری برای برگزاری 
نمایشگاه های دریایی ایران به صورت مشترک

در حاشیه برگزاری نمایشگاه SMM آلمان، مدیر و نمایندگان اجرایی نمایشگاه صنایع دریایی و 
دریانوردی ایران )IRANIMEX(  در جلسه مشترک با مدیران شرکت Europort )برگزار کننده 
نمایشگاه دریایی یوروپورت هلند( به بررسی روش های همکاری دو کشور در خصوص برگزاری این دو 

نمایشگاه پرداختند. 
در این جلسه، قرارداد همکاری در برگزاری بخش بین المللی نمایشگاه دریایی ایران به صورت مشترک 
منعقد شد. طبق این قرارداد، شرکت هلندی Europort، نمایشگاه دریایی ایران را به شرکت های 
خارجی معرفی نموده و هماهنگی اخذ غرفه و اعزام متخصصین خارجی جهت بازدید از نمایشگاه دریایی 
ایران را انجام خواهد داد. همچنین فضایی مناسب در نمایشگاه بین المللی یوروپورت هلند را جهت 

اجرای پاویون تخصصی صنایع دریایی ایران به شرکت های داخلی اختصاص خواهد داد.
قابل ذکر است که نمایشگاه یوروپورت هلند از نمایشگاه های مطرح دریایی بوده که هر دوسال برگزار 

شده و میزبان جمع کثیری از متخصصین دریایی دنیا است.
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بهبود همکاری های کارشناسان دریایی ایرانی و اروپایی

 SMM آلمان به نقل از رییس اقتصادی شهر هامبورگ و مدیر نمایشگاه SMM نشریه روزانه نمایشگاه
در کنفرانس افتتاحیه نوشت : ایران برای اولین بار در پاویونی اختصاصی دریایی خود در این نمایشگاه 
خود را معرفی نمود. نشریه روزانه نمایشگاه SMM آلمان به نقل از رییس اقتصادی شهر هامبورگ ومدیر 
نمایشگاه SMM در کنفرانس افتتاحیه نوشت : ایران برای اولین بار در پاویونی اختصاصی دریایی خود در این 

نمایشگاه خود را معرفی نمود. 
این ارتباط برای اولین بار بین شرکت های ایرانی و نمایشگاه SMM در سال 2015 و در نمایشگاه             

iranimexکیش صورت پذیرفت. 
در این پاویون تعداد زیادی از کارشناسان ایرانی از شرکت های مختلف دولتی و خصوصی حضور دارند و 
با کمپانی های بزرگ اروپایی جلسات متعددی در جهت بهبود همکاری های فی مابین برگزار نمودند و 

به معرفی دستاوردها و توانمندی های خود در حوزه دریا پرداختند.
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بازدید و مذاکره با دانشگاه فنی هامبورگ )TUHH( در حوزه دریایی
در حاشیه برگزاری نمایشگاه دریایی آلمان ، جمعی از متخصصین دریایی ایران از دانشگاه فنی هامبورگ 

واحد مهندسی دریا بازدید نموده و با مسئولین آن مذاکره نمودند. 
دانشگاه فنی هامبورگ یکی از دانشگاه های جوان آلمان بوده )سال تاسیس: 1978 میالدی( که در مدت 
کوتاهی توانسته مطرح شود و در حوزه دریایی نیز فعال است. فعالیت های تحقیقاتی این دانشگاه به 6 

حوزه زیر تقسیم شده است:
- حوزه مهندسی شهری، محیط زیست و فناوری

- حوزه مهندسی سیستم ها
- حوزه مهندسی عمران و فناوری های دریایی

- حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات
- حوزه مواد، طراحی و ساخت

- حوزه فن آوری پردازش و سیستم های انرژی
مقرر شده است تفاهم نامه ای جهت همکاری تحقیقاتی مشترک و امکان اعزام دانشجویان به دو کشور 

جهت گذراندن دوره های کوتاه مدت منعقد شود.
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همکاری با شرکت های معتبر دنیا برای انتقال تکنولوژی حفاری آب های عمیق

مدیرعامل شرکت نفت خزر: زمینه فعالیت شرکت نفت خزر حفاری در آب های عمیق است و طبیعی 
است به دنبال همکاری با شرکت های معتبر دنیا باشیم و در تجهیزات نفتی و تکنولوژی حفاری آب های 

عمیق از تجربیات آن ها بتوانیم بهره ببریم.
فرهنگ خطیبی مدیرعامل شرکت نفت خزر با حضور در پاویون دریایی ایران با اشاره به اینکه 
فضای پسا برجام می طلبد ایران در محافل بین المللی حضور داشته باشد گفت: با حضور در این 
نمایشگاه ها کارشناسان و صنعتگران دنیا با ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای یکدیگر آشنا 

و می توانند از ظرفیتهای بالقوه نهایت استفاده را بکنند.
فرهنگ خطیبی در ادامه افزود: نمایشگاه هایی که در زمینه خاصی فعالیت می کنند موفق تر هستند 
و نمایشگاه صنایع دریایی SMM، نمایشگاهی تجاری دریایی برتر در جهان و محلی ایده آل برای ارائه 

نوآوری و فناوری های دریایی است که امیدواریم زمینه فناوری تبادل اطاعات خوبی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت نفت خزر با تاکید به حضور حضور مطلوب پایون ایران در نمایشگاه SMM گفت: 
انجمن مهندسی دریایی ایران با برنامه ریزی برای حضور در این نمایشگاه توانسته زمینه های همکاری 
مناسبی برای شرکت های ایرانی فراهم نماید. با گرد آوری این پاویون، شرکت های فعال در حوزه صنایع 
دریایی و ارتباط مستقیم آن ها با دیگر هم تایان خارجی، تبادالت خوبی صورت گرفته که در آینده 

می تواند زمینه های همکاری مناسبی ایجاد نماید.
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وی در ادامه افزود : امیدواریم با این فضایی که ایجاد شده زمینه هایی همکاری مناسبتری فراهم شود. 
نیاز داریم شرکت های معتبر بین المللی را بشناسیم و بتوانیم از پتانسیل آن ها استفاده کنیم تا موتور 
حرکت صنایع دریایی را شکل دهیم. این نشست ها و نمایشگاه ها کمک فراوانی به موضوع می کند و 

تعامل خوبی با تولید کنندگان اصلی با حذف واسطه ها صورت می گیرد.
فرهنگ خطیبی در خصوص برنامه ریزی های کالن و دراز مدت شرکت نفت خزر گفت: زمینه فعالیت 
شرکت حفاری در آب های عمیق است و طبیعی است به دنبال همکاری با شرکت های معتبر دنیا باشیم 
و در تجهیزات نفتی و تکنولوژی حفاری آب های عمیق از تجربیات آن ها بتوانیم بهره ببریم. بخاطر تجربه 
کمی که در ایران داریم نیاز همکاری با شرکت های معتبر حس می شود تا با همکاری آن ها ریسک کار 

خود را پایین بیاوریم.
وی یادآور شد شرکت های اروپایی اشتیاق فراوانی برای حضور در ایران دارند اما خیلی نمی شود به آن 
امیدوار بود چون نیاز اصلی و اولیه ما سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران 
بسیار ضعیف است و دو طرف در حال ارزیابی یکدیگر هستند. البته زمان باعث اعتماد بین دو طرف 

می شود و به امید خدا موانع برطرف خواند شد.
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برگزاری جلسه و مذاکره با مسئولین انجمن مهندسی مکانیک VDMA آلمان

انجمن مهندسی مکانیک آلمان )VDMA( با داشتن 3100 شرکت به عنوان اعضای حقوقی، بزرگترین 
انجمن صنعتی اروپاست. این انجمن در سال 1890 میالدی تاسیس شده و تقریبا تمامی حوزه های 
مهندسی از قبیل قطعات صنعتی، ماشین آالت عمرانی، تجهیزات محیط زیستی، تامین کنندگان 

تجهیزات،  یکپارچه سازی سیستم و . . .  را پوشش می دهد.
در سال 2015 میالدی، شرکت های عضو این انجمن در مجموع باالی 1 میلیون نفر پرسنل داشته و 

155 میلیون یورو ) 2/6 درصد از حجم کل( صادرات داشته اند.
پس از برگزاری مذاکرات، مقرر شده است در صورت امکان پس از بررسی طرفین، تفاهم نامه همکاری 

مشترک منعقد گردد.
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حضور نماینده صدا و سیما ایران و پوشش خبری مناسب

با هماهنگی های انجام شده و با مساعدت کنسولگری محترم ایران در هامبورگ نماینده محترم صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه حضور یافته و از برگزاری نمایشگاه دریایی آلمان و پاویون 

تخصصی صنایع دریایی ایران گزارش مناسبی تهیه گردید. 
در این گزارش با جمعی از متخصصین صنایع دریایی ایران در پاویون و همچنین تعدادی از بازدید 
کنندگان خارجی مصاحبه به عمل آمد که در مجموع نظر مساعدی در خصوص حضور ایران در این 
رویداد دریایی بزرگ داشته اند و از برگزاری دوره های دیگر و حضور در دوره های بعدی ابراز خرسندی 

نمودند.
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فرصتی بی نظیر برای برقراری ارتباطات جدید و تبادل اطالعات دریایی

با توجه به دوران پسابرجام و لزوم گسترش ارتباطات بین المللی ایران در حوزه دریا، حضور در نمایشگاه 
های بین المللی معتبر مانند SMM می تواند نتایج مفیدی برای صنعت دریایی کشور داشته باشد.

نمایشگاه صنایع دریایی و کشتی سازی هامبورگ )SMM( از یازدهم شهریور ماه در حال برگزاری است 
و پاویونی با حمایت کامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه SMM آلمان حضور 

یافته و دستاوردها، توانمندی ها و ظرفیت های یکدیگر را به اشتراک گذاشتند.
خبرنگار مارین نیوز با مدیران و نمایندگان شرکت های مختلف خصوصی و دولتی که توسط 

سازمان های متبوع خود به این نمایشگاه اعزام گردیده اند گفتگو و نظرات آن ها را جویا شد.
نظرات : 

برنامه ریزی و حضور هماهنگ و یکپارچه شرکت های ایرانی این نتایج بهبود داده و  - طبیعتاً 
توانمندی های کشور و ظرفیت های آن بهتر معرفی می شوند. 

حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این جهت ارزشمند بوده و الزم صنعت دریایی 
کشور به نحو احسن از این فرصت استفاده نماید. 

***
- حضور جامعه دریایی ایران در نمایشگاه های بین المللی معتبر دریایی باعث آشنایی شرکت های 

بین المللی با پتانسیل های سرمایه گذاری در زمینه های دریایی ایران خواهد شد.
 همچنین شرکت های ایرانی با حضور در نمایشگاه ها می توانند با دستاوردهای شرکت های خصوصی 

از کشورهای صنعتی آشنا که این موضوع باعث ایجاد ایده ها نو در شرکت های داخل می گردد. 
***
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- نمایشگاه دریایی SMM2016 با توجه به حضور تعداد زیاد شرکت های فعال در حوزه طراحی، 
ساخت و تامین تجهیزات فرصت مناسبی جهت همکاری های مشترک در حوزه صنایع کشتی سازی 
و صنایع مرتبط می باشد که می تواند زمینه حضور فعال در این حوزه ها را به عنوان یک فرصت برای 

کشور فراهم نماید.
این امر با توجه به ارتباط مستقیم شرکت ها با هم باعث کوتاه شدن فرآیندهای مرتبط خواهد شد. 

***
- در این نمایشگاه، بازاریابی و عرضه محصوالت مختلف صنایع دریایی در حوزه شناورهای تجاری و دیدار 
با فعاالن و تولیدکنندگان و ارتباط با تامین کنندگان مختلف حوزه صنایع دریایی برقرار گردید که باعث 

انتقال دانش فنی و توسعه و پیشرفت بیش از پیش حوزه کشتی سازی به امید خدا خواهد گردد.
***

- با توجه به حضور گسترده شرکت های خارجی دیگر اکثراً از شرکت هایی که قابلیت باالیی در حوزه 
شناورهای تجاری داشته این موضوع باعث ایجاد و شناخت از آخرین دستاوردهای روز دنیا برای 
شرکت های داخلی شده لذا می توان گفت که برای مجموعه های داخلی دستاورد خوبی داشته است 

این اتفاق با ارتباط مستقیم صورت گرفته با این شرکت ها باعث تقویت این موضوع شده است. 

***
- حضور درچنین نمایشگاه ها بسیار عالی می باشد از جهت ارتباط مستقیم متقاضی/ خریدار/ تامین 
کننده/ و نفرات اصلی شرکت ها، همچنین دسترسی به آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز دنیا، ایجاد 
بسترسازی جوینت ونچری طرفین برای ایجاد یک رابطه متناسب برای فروش و خرید/ صادرات، ادامه 
حضور و ایجاد پاویون دو طرف انجمن مهندسی دریایی و ستاد فناوری های ریاست جمهوری بسیار 
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موثر است، بیشترین تاثیر در اشتغال و کار به صورت همکار خارجی و تولید انواع شناورها با تکنولوژی 
روز دنیا و همین طور صادرات و تامین نیازمندی های داخل کشور. 

***
 - نمایشگاه SMM یک نمایشگاه بین المللی با حضور صدها شرکت دریایی در دو زمینه کلی صنایع 
 B شرکت های اروپایی و بین المللی و : A کشتی سازی و فراساحلی تشکیل شده است و به دو بخش
: بخش ملی و خارج از اروپا تقسیم شده که پاویون ایران نیز در آن حضور دارد. نمایشگاه بسیار بزرگ و 

از نظر علمی، فنی و صنعتی بسیار خوب ارزیابی می شود.
***

-  با توجه به سیاست کالن کشور در استفاده از ظرفیت های دریایی موجود و توسعه دریایی، شرکت 
های بین المللی تمایل زیادی برای مشارکت در پروژه ها و طرح های دریایی ایران دارند در مذاکرات به 
عمل آمده با تعدادی از این شرکت ها مشخص شد عالوه بر مشارکت، حاضر به سرمایه گذاری در جهت 

توسعه صنایع داخلی ایران نیز هستند. 
***

-  شرکت های ایران با حضوردر نمایشگاه های بین المللی با نوین ترین تولیدات و محصوالت آشنا و 
به روز می شوند و زمینه همکاری های متعددی برای شرکت ها فراهم می گردد. ضمنا با تعدد منابع 

همکاری می توان محصوالت را با قیمت های رقابتی و کیفیت مورد تایید مشتریان فراهم نمود.

- ارتباطات بین المللی باعث شناخت بیشتر ایران و زمینه های همکاری و اعتبار ایران را فراهم می آورد. 
***

– نمایشگاه SMM هامبورگ نشان دهنده میزان ارتقای صنایع دریایی جهان و میزان عقب ماندگی 
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 TEAM WORK کشورها از سایر کشورهای جهان می باشد که یکی از مهم ترین راه های پیشرفت
و کارگروهی می باشد.

***
- برگزاری این پاویون و هماهنگی و حمایت از حضور تخصصی دریایی ایرانی در عرصه های بین المللی 

یک ضرورت است که دستاوردهای زیادی به دنبال خواهد داشت.
***

- صرف حضور در این نمایشگاه به شناخت جایگاه ایران در صنعت دریایی جهان و مقایسه آن با 
کشورهای پیشرفته کمک شایانی می نماید. من به شخصه به این نتیجه رسیدم که برای توانمند شدن 

و حضور در عرصه های بین المللی باید تالش زیادی نمود و کیفیت ها را ارتقا داد.

***
- بستر فراهم شده در این نمایشگاه می تواند منجر به توسعه همکاری های مشترک بین المللی 
و توسعه کیفیت تولیدات دریایی داخلی بازدیدهای مکرر و بازخوردهای متفاوت بازدیدکنندگان 

خارجی، نشان دهنده عالقه مندی آن ها برای ارتباط با ایران در حوزه دریاست.
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 SMM مزایای شرکت ایرانیان در نمایشگاه های بین المللی از جمله   -
• شکستن تابوی ارتباط موثر و همکاری فنی شرکت های خارجی با طرف های ایرانی 

• آشنایی با تکنولوژی روز به کار رفته در صنایع دریایی 
• تبادل اطالعات فنی 

• شناساندن توان فنی و تخصصی شرکت های ایرانی
• ارتباط مستقیم و کنار زدن واسطه ها همواره باعث باال رفتن هزینه های تمام شده برای شرکت های 

ایرانی شده است.
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خالصه ای از مذاکرات و بازدیدهای سفر هیئت ایرانی به آلمان
 در نمایشگاه دریایی SMM 2016 و نتایج آن

ف
مراکز مورد مذاکره ردی

یا بازدید
معرفی مرکز مورد مذاکره 

یا بازدید
اقدامات آتیشرح فعالیت

1
مرکز تحقیقات 
دریایی آلمان 

)HSVA(

این مرکز با 100 سال 
سابقه فعالیت، یکی از 
معتبرترین مرکز های 

تحقیقاتی دریایی اروپا بوده 
که سالیانه حدود 80 تست 
مدل شناوری در آن انجام 

می گیرد.

- معرفی مرکز توسط 
نماینده آن

- معرفی امکانات 
و تجهیزات مرکز و 
بازدید از بخش های 

مختلف آن
- معرفی برنامه ها و 
صنایع دریایی ایران 
و همچنین دعوت از 
مرکز جهت حضور 
در نمایشگاه دریایی 

کیش

- بازدید نمایندگان 
مرکز از  صنایع 

کشتی سازی ایران
- انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مشترک 

2
دانشگاه فنی 

هامبورگ 
)TUHH(

یکی از دانشگاه های فنی 
معتبر آلمان بوده که در 

سال 1978 تاسیس شده 
و در مدت زمانی کوتاه 

اعتبار خود را کسب کرده 
است.

- جلسه با مسئولین 
دانشگاه در حوزه دریا
- معرفی برنامه ها و 
طرح های ایران در 
توسعه صنایع دریایی
- بررسی روش های 
همکاری و توسعه 

روابط مشترک

- انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مشترک 
و اعزام دانشجویان 
دو کشور جهت 

استفاده از دوره های 
آموزشی مشترک

3
کشتی سازی 
 PELLA(
)SIETAS

یکی از شرکت های معتبر 
کشتی سازی در آلمان 
بوده که در سال 1635 
میالدی تاسیس شده و 

ظرفیت ساخت شناورهای 
کوچک و بزرگ در کالس 
های مختلف بیش از 70 

هزارتن وجود دارد.

- معرفی برنامه ها و 
طرح های ایران در 
خصوص ساخت و 

تعمیر شناور
- بازدید از سایت 
کشتی سازی و 

تجهیزات ساخت و 
تعمیر کارخانه

- انعقاد تفاهم نامه  
همکاری مشترک با 
یارد کشتی سازی 
ایزوایکو و همچنین 

یارد های تولید 
شناورهای نظامی
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ف
مراکز مورد مذاکره ردی

یا بازدید
معرفی مرکز مورد مذاکره 

یا بازدید
اقدامات آتیشرح فعالیت

4
کنسولگری 

ایران در 
هامبورگ

-

- برگزاری نشست 
مشترک هیات ایرانی 
در محل کنسولگری 

محترم ایران در 
هامبورگ

- برگزاری نشست 
های تخصصی در 
گروه های کوچکتر 
برای آشنایی بهتر و 
ارائه اطالعات بین 
فعاالن و صنعتگران 
دو طرف و همچنین 
نمایندگان اتاق های 

بازرگانی هر دو 
کشور  

5
جلسه با 

مدیران شرکت 
Europort

این شرکت مجری 
برگزاری نمایشگاه بین 
المللی صنایع دریایی 
یوروپورت هلند است. 

این نمایشگاه نیز یکی از 
بزرگترین نمایشگاه های 

دریایی است که دوساالنه 
برگزار می شود.

- بررسی روش های 
همکاری مشترک در 
برگزاری نمایشگاه های 

دریایی بین المللی
- انعقاد قرارداد 
همکاری مشترک

- همکاری جهت 
حضور شرکت ها 
و متخصصین 

دریایی خارجی در 
نمایشگاه صنایع 

دریایی ایران
- تسهیل در 

تخصیص فضای 
نمایشگاهی برای 
حضور شرکت های 
ایرانی در نمایشگاه 

یوروپورت

6
انجمن مهندسی 

مکانیک آلمان
)VDMA(

این انجمن با داشتن 
3100 شرکت به عنوان 
اعضای حقوقی، یکی از 
بزرگترین انجمن های 

صنعتی در اروپاست که 
در سال 1890 میالدی 

تاسیس شده است.

- بررسی روش های 
همکاری مشترک در 

آینده

- انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مشترک 
با انجمن مهندسی 

دریایی ایران
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)2016 SMM( گزیده ای از بازتاب رسانه ای پاویون تخصصی ایران در نمایشگاه دریایی آلمان
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جمع بندی

صنایع دریایی مدرن در ایران با تاسیس شرکت های صدرا و ایزوایکو در سال های 1348 و 1352 
قدم به عرصه نهاد اما با گذشت بیش از 40 سال از آن همچنان در بستری ناهموار طی مسیر 
می کند. در این میان استفاده از تجربیات بین المللی و پتانسیل های بومی در این صنعت، نقش 

پررنگی دارد. 
نمایشگاه SMM  هامبورگ محلی است که در آن ایده های نوین در این صنعت مطرح می گردد 
و کشورهای رو به توسعه مانند ایران می توانند با تعامالت سازنده با دیگر کشورها و ارایه توانایی ها 

و فرصت های موجود در منطقه و ایران، به بازاریابی بین المللی برای محصوالت ایرانی پرداخت.
برخی از دستاوردهای نمایشگاه SMM  هامبورگ به شرح زیر است:

1- آشنایی با شرکت ها و فرصت های بین المللی
2- معرفی ارگان ها و توانمندی های ایران در عرصه بین المللی

3- نشان دادن ایران به عنوان یک عضو فعال در جامعه دریایی بین المللی پس از تحریم ها و از 
بین بردن برداشت های غلط در اذهان جامعه بین المللی

4- ارتباط مستقیم با صنایع دریایی کشورهای پیشرفته و پیشرو در این صنعت
5- ارتباط مستقیم و کنار زدن واسطه ها همواره باعث باال رفتن هزینه های تمام شده برای شرکت های 

ایرانی شده است






