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بـرگزار كنندگان هما يش:
انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگان های دریایی کشور
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت راه و شهرسازی
وزارت نفت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مرکز همكاريهاي فناوري و نوآوری رياستجمهوري
سازمان منطقه آزاد کیش
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایـران
سازمان بنادر و دريانوردي
سازمان صنایع دریایی
سازمان شیالت ایران
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان ملی استاندارد ایران
نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
(ص)
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء

شرکت ملی نفت ایران
شركت صنعتی دریائی ایران(صدرا)
ش�رکت مجتم�ع کش�تی س�ازی و صنای�ع فراس�احل
ایران(ایزوایکو)
شركت صنايع فراساحل (صف)
شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران
شرکت ملی نفتکش ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
شركت نفت خزر
شركت نفت فالت قاره ايران
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت پایانه های نفتی ایران
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شركت پتروپارس
شرکت حفاری شمال

شرکت ملی حفاری ایران

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

شرکت کشتیرانی والفجر

مؤسسه ردهبندي ايرانيان
قرارگاه سازندگي نوح(ع)

شرکت صنایع الکترونیک ایران ( صا ایران)

شرکت تایدواتر خاورمیانه

دانشکده علوم دریایی محمودآباد (دانشگاه صنعت نفت)
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجتمع دانش�گاهي عل�وم و فناوري هوا – دريا دانش�گاه

صنعتي مالك اشتر

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوی

پژوهشگاه استاندارد

دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور
سازمان هواشناسی کشور

سازمان نقشه برداری کشور

دریابانی مرزبانی ناجا

مؤسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
صندوق توسعه صنایع دریایی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی

انجمنسازندگانشناور،تجهیزاتوسازههایدریاییایران
اتحادیه مالکان کشتی ایران

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
انجمن علوم و فنون دریایی ایران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور

[ الـف ]

گزارشجامع
 27الی 30مهرماه،1395جـزیرهکیش

ستادبرگزاريهمايش:
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سعید مظاهری ،دبير هجدهمین همايش صنایع دریایی
محمد راعی ،دبیر كميته علمي همايش
پیمان مسعودزاده ،دبیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی
اکبر فالحتی آذر ،دبیر کميته اجرايي و کمیته اطالع رسانی و خبری همايش
محمدسعید سیف ،انجمن مهندسی دریایی ایران
عباس نوبختی ،انجمن مهندسی دریایی ایران
حسن رضا صفری ،انجمن مهندسی دریایی ایران
امیر بابایی ،انجمن مهندسی دریایی ایران
محسن خسروی بابادی ،انجمن مهندسی دریایی ایران
حمید زراعتگر ،انجمن مهندسی دریایی ایران
مجید علیزاده ،مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
بابک بغدادی ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
ملیحه فتحی ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
هادی زندی ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
علی جلیلی نیکرو ،شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
محمدرضا هنرور ،شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
مهتاب حمیدنیا ،دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی
علیرضا مرادی ،دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی
بیت اله برقراری ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
جلیل محب ملکی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
البرز محمدی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بیتا عطایی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بهرام حبیب نژاد ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سیدحمزه حسینی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
جعفر چراغچی ،قرارگاه سازندگی نوح (ع) -مکین
فریدون حسین دخت ،قرارگاه سازندگی نوح (ع) -مکین
رضا صادقی ،قرارگاه سازندگی نوح (ع)
حسین قربانی ،قرارگاه سازندگی نوح (ع)
مهدی کامیاب رودسری ،سازمان بنادر و دریانوردی
علی خدابخش ،سازمان بنادر و دریانوردی
علیرضا کیهان پور ،سازمان شیالت ایران
فریبرز رجایی ،سازمان شیالت ایران
بهدخت میرزایی اصل ،سازمان حفاظت محیط زیست
آرش نیکوئیان ،سازمان حفاظت محیط زیست
امیرعلی بهروز قاضیانی ،سازمان ملی استاندارد ایران
امید نژادکاظم ،پژوهشگاه استاندارد
پیمان زارعیان ،سازمان نقشه برداری کشور
اردشیر خلج ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مهران هدایت فر ،انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران
غالمرضا باالنژاد ،انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
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علی رضا مرادی ،انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
سامان رضایی ،انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
خسرو سپهر تمدنی ،انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
سیدمحمدرضا شمس دولت آبادی ،شرکت ملی نفتکش ایران
حسین زارع مهرجردی ،شرکت ملی نفتکش ایران
حامد سعیدپور ،شرکت ملی نفتکش ایران
جهان مست رهگو ،شرکت ملی نفتکش ایران
اشکان اسدی ،شرکت نفت و گاز پارس
مریم خرم ،شرکت نفت و گاز پارس
عباسعلی پرتقالی ،شرکت نفت و گاز پارس
کامران مهرآور ،شرکت نفت و گاز پارس
احمد زارعی ،شرکت نفت و گاز پارس
رضا هادیزاده ،شرکت نفت و گاز پارس
رجب مهدیان ،شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران)
حسن کارگر برنتی ،دریابانی مرزبانی ناجا
محمد اکبر نژاد ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
امیر سمواتیان ،شرکت دریابندر ناب کیش(هلدینگ تجاری سازمان صنایع دریایی)
محمد اسکندری ،شرکت دریابندر ناب کیش(هلدینگ تجاری سازمان صنایع دریایی)
صادق حیدری ،سازمان صنایع دریایی
محمد قاسم زاده حسینی ،موسسه رده بندی ایرانیان
مهدیه الچینی ،اتحادیه مالکان کشتی ایران
حسن عرفانی ،سازمان هواشناسی کشور
بهزاد الیقی ،سازمان هواشناسی کشور
ناخدا یکم اسداهلل جابریان ،نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
امیرحسین صیرفی ،نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
مجید ایزدخواه ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا (مجری نمایشگاه دریایی و دریانوردی ایران)
احمد صادقی گرمارودی ،شرکت تایدواتر خاورمیانه
مجتبی بلوکی ،شرکت تایدواتر خاورمیانه
هدی خالدی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
علی شیخ بهایی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و انجمن علوم و فنون دریایی ایران
همیرا آگاه ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
ایمان خلیفه ای ،شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
میثم ظهرابی ،نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
محمدرضا حسینی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
محمد مومن بیک ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سعید بهبد ،پایگاه خبری -تحلیلی دریایی ایران (مارین نیوز)
سیدحسین میرشفیعی ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
محمد خواجه نژاد ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
سهراب عظیمی خواه ،شرکت ملی نفت ایران
احمد توالیی ،شرکت ملی نفت ایران
مجتبی صابری ،شرکت ملی نفت ایران
رضا علیزاده ممقانی ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
منصور نامجو ،انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
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ناصر کشمیری ،انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
علیرضا امیری ،شرکت نفت فالت قاره ایران
جمال سرشتی ،شرکت نفت فالت قاره ایران
تقی تاجرباشی ،دانشگاه صنعت نفت
پدرام عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
عبدالرحیم طاهری ،دانشگاه صنعت نفت
سیدمحمدحسین شریفی ،دانشگاه صنعت نفت
امیرعباس رضائی ،وزارت نفت
رضا عاشوری زاده ،وزارت نفت
مهدی حدادی ،انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
احمدرضا مصطفی قره باغی ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهدی احمدی مروست ،پژوهشگاه نفت
محمدمهدی وهابی ،پژوهشگاه صنعت نفت
علی نجفی زاده ،سازمان منطقه ویژه پارس
محمدکاظم نظارت مقدم ،سازمان منطقه ویژه پارس
سیدابراهیم حسینی ،شرکت ملی حفاری شمال
آرمین رحیمیان ،شرکت ملی حفاری شمال
روزبه شارعی ،شرکت ملی حفاری ایران
حمیدرضا خوش آیند ،شرکت ملی حفاری ایران
مهرداد غفوریان ،انجمن مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی
فرزانه اکوان ،پژوهشگاه شاخص پژوه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
رضا جواهردشتی ،پژوهشگاه شاخص پژوه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حامد قنبری ،جهاد دانشگاهی
محسن میاندهی ،شرکت ملی گاز
محمدرضا ولی ،اداره کل روابط عمومی وزارت نفت
اسداهلل جوع عطابیری ،دانشگاه آزاد اسالمی
محمد عالمی ،انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز کشور
محمود افضلی ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
امیرحسین قره ،دانشگاه صنعتی شریف -گروه مهندسی دریا
امیرحشمتی فر ،انجمن مهندسی دریایی ایران و دانشگاه صنعتی شریف
کسری دارابی ،انجمن مهندسی دریایی ایران
ابراهیم سلیمانی ،سازمان تحقیقات و جهادخودکفایی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
مهرداد اکبری ،شرکت نفت خزر
نعیمه عارفی ،انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
احمد ابراهیمی ،انجمن مهندسی دریایی ایران

[ د ]

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور

Marine
Industries
Conference

th

& Iran International Marine Industries Exhibition

18 - 21 Oct. 2016 - Kish Island

كميتـهاطالعرسانيوخبريهمايش:
دبیر کمیته :اکبر فالحتی آذر

احمد ابراهیمی ،انجمن مهندسی دریایی ایران
صاحبعلی امینی ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
علیرضا مرادی ،دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور
مهتاب حمیدنیا ،دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور
هدی خالقی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
درنا کسرایی ،شورایعالی مناطق آزاد
سیدمحمد خاتمی ،شرکت حفاری شمال
محمد قاسم زاده حسینی ،موسسه رده بندی ایرانیان
محمدناصر مرادی ،نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
مژگان افشار ،وزارت نفت
سیدحسین میرشفیعی ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
علیرضا فراتی ،شرکت نفت خزر
ملیحه فتحی ،شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
محمد خزائی ،سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
میثم راستی ،شرکت کشتی سازی اروندان
بهزاد الیقی ،سازمان هواشناسی کشور
علیرضا امیری ،شرکت نفت فالت قاره ایران

كميتـهاجرایيهمايش:
دبیرکمیته :اکبر فالحتی آذر
احمد ابراهیمی
اکبر احمدی
سعید بهبد
زهرا حاتمی مقدم
امیر حشمتی فر
کسری دارابی
مرجان شرافتی
علی شیخ بهایی
سمیه شیخی
سیداحمد صفوی
حمیدرضا قصابان
مهدی فالحتی آذر
میثم مغاره
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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کميتهعلمیهمايش:

دبیر کمیته علمی :دکتر محمد راعی ( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر محمدرضا مقدم ،معاون محترم وزیر نفت در مهندسی ،پژوهش و فناوری
دکترمحمد ابراهیم شفیعی ،مدیر کل مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت
دکترعلیوطنی،معاونتوسعهوفناوریمعاونتعلمیوپژوهشیریاستجمهوریوعضوهیئتعلمیدانشگاهتهران
دکترغالمرضا منوچهری ،معاون محترم توسعه شرکت ملی نفت ایران و مشاور محترم وزیر نفت
دکتر مینو فرشچی ،معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست
دکتر سعید مظاهری ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتراکبر شعبانی کیا ،معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
دکترمحمدرضا بهاری،معاونعملیات شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمدعلی حسن زاده محمدی ،مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی اصغر گلشنی ،شرکت بهین طرح آپادانا
دکتر علی خاکساری ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
مهندس بهزاد (محمد) سیف الهی ،شرکت پارسام گستر دریا
دکتر حمید رضا کاتوزیان ،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر اکبر نعمت الهی ،مدیرکل محترم روابط عمومی وزارت نفت
دکتر سید باقر مرتضوی ،مدیر کل محترم ایمنی ،بهداشت و محیط زیست وازرت نفت
مهندس سیاوش درفشی ،مدیر محترم ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شرکت نفت
دکتر علی اکبر ماهرخ زاد ،مدیر محترم امور حقوقی شرکت نفت
مهندس حیدر بهمنی ،مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران
مهندس سید ناصر سجادی ،مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی
مهندس مهدی یوسفی ،مدیر عامل محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
دکتر امیر محمودزاده ،رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه
مهندس سعید حافظی ،مدیر عامل محترم شرکت نفت فالت قاره ایران
مهندس علی اکبر شعبان پور ،مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس
مهندس محمدرحیم دهقانی ،مدیر عامل شرکت صدرا
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر محمد کسائیان ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ) واحد علوم و تحقیقات( ،شرکت رزموند
دکتر علیار جوادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر عبدالنبی هاشمی ،رئیس دانشگاه صنعت نفت
دکتر محمود صفارزاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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دکتر پرویز باورصاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی اکبر صفایی ،مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران
دکتر بهاره کامران زاد ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر محمدرضا خدمتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر حسن قاسمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر حمید زراعتگر ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکترمهدی شفیعی فر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا تابش پور ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدجواد کتابداری ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر
دکتر علی اکبر آقاکوچک ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی زین الدینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر مسعود صدری نسب ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر امیرحسین جاوید ،رئیس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات
دکتر رضا جواهردشتی ،مشاور عالی پژوهشگاه شاخص پژوه
دکتر خدایار جوادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

هیأت داوران
دکتر علی اکبر آقاکوچک ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عباس زارع نژاد اشکذری ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر عباس دشتی منش ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر امین قنادی اصل ،دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی اصغر گلشنی ،مهندسین مشاور بهین طرح آپادانا
دکتر حسن اکبری ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اکبر رشیدی ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی خاکساری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
مهندس علی اکبر ادیب ،شرکت ملی نفت ایران
دکتر علی مهدی نیا ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر علی وطنی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر احمد مباشرامینی
دکتر امیر عباس رضائی ،وزارت نفت
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هیأت داوران
دکتر کیومرث روحانی قادیکالیی ،پژوهشکده اکولوژی خلیجفارس و دریای عمان
دکتر اکبر شعبانی کیا ،سازمان انرژی های نو
مهندس بهزاد (محمد) سیف الهی ،دانشگاه جهانی دریانوردی
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
مهندس ابوذر دانش پژوه ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر پدرام عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر احسان یاری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندس اسماعیل شفیع زاده ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر محمود پسندیده فرد ،دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر جلیل فریدونی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندس فرید شعبانی
مهندس حسن رضا صفری ،موسسه رده بندی ایرانیان
دکتر سجاد حاجی زاده ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر مهری سید هشترودی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر حسن قاسمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حبیب حکیم زاده ،دانشگاه صنعتی سهند
دکتر همایون یوسفی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
دکتر حمید رضائی
دکتر حمید زراعتگر ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمید احمدی ،دانشگاه تبریز
دکتر ایران برایی ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
مهندس جمال سرشتی ،شرکت نفت فالت قاره
دکتر بهاره کامران زاد ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ،دانشگاه دریایی امام خمینی نوشهر
دکتر کسری پورکرمانی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
دکتر محمدجواد کتابداری ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر کیوان صادقی ،مرکزآموزش عالی فنی مهندسی بوئین الزهرا
دکتر محمدرضا خدمتی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر خسرو آئین جمشید ،پژوهشکده میگو
دکتر خسرو مشتریخواه ،مدیر عامل شرکت دریا ایمن هرمز
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هیأت داوران
دکتر شیما مدنی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر مجید الیاسی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر مجید سهراب پور ،دانشگاه واترلو
دکتر مریم راه بانی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مسعود صدری نسب ،دانشگاه تهران
دکتر مسعود ترابی آزاد ،دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تهران شمال
دکتر محمدرضا بهاری ،شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی -دانشگاه تهران
مهندس مهدی اسماعیلی ،دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
دکتر مهدی خدایی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر مهدی محمد مهدیزاده ،دانشگاه هرمزگان
دکتر محمد گندم کار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر احمد رضا مصطفی قره باغی ،دانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدعلی حسن زاده ،سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر میرمصدق جمالی ،دانشگاه صنعتی شریف
مهندس محمد خواجه نژاد ،شرکت صدرا
دکتر محمدحسین دیبائی بناب ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد شاهرود
مهندس عبدالحسین محمد رحیمی
دکتر محمد رضا باقری ،سازمان صنایع دریایی
دکتر محسن کریمان خراسانی
دکتر علیرضا مجتهدی ،دانشگاه تبریز
دکتر حسین مروتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
دکتر مژگان امتیازجو ،دانشکده علوم و فنون دریایی
مهندس محمد رضا زارعی ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر-چابهار
دکتر محمود ساالری ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر مصباح سایبانی ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر محمد کساییان ،شرکت رزموند
دکتر نبرد حبیبی ،دانشگاه کردستان
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر نرگس امراللهی بیوکی ،دانشگاه هرمزگان
مهندس محمد رضا نگهداری
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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هیأت داوران
دکتر امیر حسین نیک سرشت ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر پرویز باورصاد ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر عبدالرحیم طاهری ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر رضا شمسی ،استاد دانشگاه
دکتر صابر وطن پرست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
دکتر صادق صادق زاده ،دانشگاه علم و صنعت
دکتر سعید کاظمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر علیرضا صفاهیه ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر امید رحمانی ،دانشگاه زنجان
دکتر محمود صفارزاده ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سیدعباس حق شناس ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دکتر حسن صیادی ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسن شادمان ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دکتر مهدی شفیعی فر ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد شاه قلی ،دانشگاه علوم پرشکی تهران
دکتر احمد شانه ساززاده ،اصفهان
دکتر مریم سیوف جهرمی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر محمدرضا تابش پور ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مسلم اکبری وکیل آبادی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر مهدی یوسفی فرد ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر مصطفی زین الدینی ،دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر مجید کریمی راد ،موسسه تحقیقاتی  MARINTEKنروژ
دکتر مهران یاسمی ،موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
دکتر مهرناز فرزین گهر ،دانشگاه هرمزگان
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کمیته اجرایی نمایشگاه

دبیر نمایشگاه :پیمان مسعودزاده
مدیر اجرایی نمایشگاه :مجید ایزدخواه
محمد ایزدخواه ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
آیت صفایی ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
غالمعلی رسولی ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
علیرضا راستگو ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
آالله ارض پیما ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
محمدجواد کوهکن ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
روح اله مختار زاده ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
عزیز اله فرضی پور ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
سید عبدالرحمن شریعتی ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
ابراهیم عاشوری  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
بهروز باالچ زاده  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
عباس علیزاده ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
طیب آکثیف ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
سیده فرشته نیکوور  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
سمیه جوهر  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
فاطمه اسکندری  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
مریم علی سرلک ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
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فهـرست:
1

هجدهمین همایش صنایع دریایی

تاریخچه برگزاری همایش3/
افتتاحیه همایش4/
میزگرد تخصصی «چالش ها و فرصت های پیش روی صنایع دریایی کشور در برنامه ششم توسعه »17/
نشست کمیتههای تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران در همایش 18/
کارگاههای آموزشی26/
اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی 31 /
اسامی برگزیدگان هجدهمین همایش صنایع دریایی36/
گزارش تصویری هجدهمین همایش صنایع دریایی38/
گزارش تصویری بازدیدها و گشت دریایی هجدهمین همایش صنایع دریایی 43 /

2

قطعنامه و نظرسنجی هجدهمین همایش صنایع دریایی

متن قطعنامه هجدهمین همایش صنایع دریایی47/
نتایج نظرسنجی هجدهمین همایش صنایع دریایی50/

3

نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايی و دريانوردی

درباره نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 53/
گزارش تصويري از نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی و دریانوردی57/
گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 67/
گزارش تصویری بازدیدها و گشت دریایی هجدهمین همایش صنایع دریایی59/
نتایج نظرسنجی نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی و دریانوردی63/
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1

هجدهمینهمایشصنایعدریایی
تاریخچه برگزاری همایش
افتتاحیه همایش

بخشی از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی

بخشی از سخنان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش
بخشی از سخنان رئیس سازمان بنادر و دریانوردی

بخشی از سخنان دبیر همایش

بخشی از سخنان دبیر نمایشگاه

بخشی از سخنان مدیر نمایشگاه EUROPORT

میزگرد تخصصی « چالش ها و فرصت های پیش روی

صنایع دریایی کشور دربرنامه ششم توسعه »

نشست کمیته های تخصصی انجمن مهندسی دریایی

ایران در همایش

کارگاههای آموزشی

اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی

اسامی برگزیدگان هجدهمین همایش صنایع دریایی
گزارش تصویری هجدهمین همایش صنایع دریایی
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تاریخچه برگزاری همایش
همايشهاي صنايع دريايي از سال  1378آغاز گردیده
و به ترتيب ذيل در سالهاي بعد استمرار يافته است

ردیف

شمارههمایش

تاریخ برگزاری

سال برگزاری

شهر

مکان

1

اول

 26و  27اردیبهشت ماه

1378

تهران

مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

2

دوم

12و13دی ماه

1379

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

3

سوم

 23و 24دیماه

1380

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

4

چهارم

 7و  8بهمن ماه

1381

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

5

پنجم

 20تا  24آذرماه

1382

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

6

ششم

 6تا  8بهمن ماه

1383

بندر عباس

اداره بندر شهید رجایی-شرکت ایزوایکو

7

هفتم

 4و  5بهمن ماه

1384

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

8

هشتم

 9تا  11آبان ماه

1385

بوشهر

مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد

9

نهم

 1تا  3آبان ماه

1386

نور مازندران

صالح الدین کال

10

دهم

 7تا  9آبان ماه

1387

آبادان-خرمشهر

دانشگاه صنعت نفت

11

یازدهم

 19و 20آبان ماه

1388

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

12

دوازدهم

 27تا  29مهرماه

1389

زیبا کنار گیالن

مجموعه آموزشی و رفاهی صدا و سیما

13

سیزدهم

17و  18آبان ماه

1390

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

14

چهاردهم

 6و  7دی ماه

1391

تهران

سالن اجالس سران

15

پانزدهم

 7تا  10آبان ماه

1392

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

16

شانزدهم

 11تا  14آذرماه

1393

بندر عباس

تاالر شهید آوینی

17

هفدهم

 1تا  4دی ماه

1394

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

18

هجدهم

 27تا  30مهرماه

1395

جزیره کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش
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افتتاحیه هجدهمین همایش صنایع دریایی
هجدهمین همایش صنایع دریایی بیست و هفتم مهرماه سال یکهزار و سیصد ونود و پنج شمسی در مرکز

همایش های بین المللی کیش و با حضور مسئولین بلندپایه کشوری و لشکری با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل
مجید و اجرای سرود ملی جمهوری اسامی ایران افتتاح شد .این مراسم با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی،

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ،مدیر عامل سازمان

بنادر و دریانوردی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مدیران ارگانهای دریایی کشور و هیات بلند پایه کشتی
سازی از کشورهای هلند ،روسیه ،کره جنوبی ،و نیز بیش از  1000نفر از کارشناسان ،متخصصان دریایی ،اساتید،

و دانشجویان دانشگاه های مختلف و صنعتگران برگزار شد.

در این مراسم دبیر شورای عالی امنیت ملی ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،مدیرعامل سازمان بنادر و

دریانوردی ،دبیر همایش صنایع دریایی ،دبیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریا نوردی به ایراد سخنرانی

پرداختند که در ادامه مختصری از محور های اصلی سخنرانی این بزرگواران را می خوانید.
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بخشی از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی

بهره مندی توسعه محور از ظرفیت های گسترده دریا ،ضرورتی اجتناب ناپذیر در
حوزه تامین امنیت ،شکوفایی اقتصادی و تعالی علمی است

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنرانی آیین افتتاحیه هجدهمین همایش

صنایع دریایی با اشاره به اهمیت راهبردی کریدورهای آبی و موقعیت ویژه ژئوپلتیکی کشورمان در دسترسی
به آب های آزاد و قرار گرفتن در کانون انرژی جهان گفت :ارزیابی مولفه های موازنه قدرت نشان میدهد که

امروز تهدیدات ترکیبی دریاپایه در بخشهای نظامی ،اقتصادی و توسعه ای منافع حیاتی جمهوری اسالمی

ایران را هدف گرفته است.

دریابان شمخانی با بیان اینکه سازمان ها و نهادهای اقتصادی باید در شرایط پسا برجام استفاده بیشتری از

ظرفیت های گسترده دریا داشته باشند خاطر نشان کرد؛ منابع دریا این فرصت را به اقتصاد ملی می دهد تا
با وجود محدودیت منابع و کم یابی آن در زمین ،تولید کاالهای سرمایه ای و مصرفی افزایش یافته و از این

مسیر ایجاد اشتغال و تولید ثروت شود.

هر نهاد ،س�ازمان و دستگاهی که به کشور و مردم نفع بیشتری برساند در اقتصاد
مقاومتیپیشگاماست

نماینده مقام معظم رهبری گفت؛ منافع دریا برای همه است و از امکانات و فرصت های آن در عرصه های

علمی ،اقتصادی ،تجاری ،دفاعی بایستی استفاده شود و هر نهاد ،سازمان و دستگاهی که در این زمینه پیشگام
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[]5

گزارشجامع
 27الی 30مهرماه،1395جـزیرهکیش

باشد و به کشور و مردم نفع بیشتری برساند در اقتصاد مقاومتی پیشگام است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد پرداختن حقیقی به توسعه همه جانبه دریا محور ،موجب

برون رفت جامعه ما از وضعیت دشوار فعلی می گردد تاکید کرد؛ آبادانی سواحل جنوبی و توسعه آن ها به تنهایی
پاسخگوی بسیاری از تهدیدات و تضمین کننده منافع وامنیت ملی خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به سبک بومی ایجاد شده در صنایع دریایی بخش دفاع که

موجب شکل گیری قدرت منحصر بفرد دریایی برای جمهوری اسالمی ایران شده است ،اظهار داشت :پیوند
هدفمند میان نیروهای مسلح و مجموعه توان علمی ،صنعتی و دانشگاهی در بخشهای دولتی و خصوصی امکان
بهره گیری از مسیرهای میانبر برای پشتیبانی ازراهبردهای دریایی کشور را فراهم می نماید .

شمخانی افزود؛ جای تاسف دارد که در برخی سواحل ما وضعیت معیشتی مردم دچار مشکل است و این به

معنای عدم بهره گیری مناسب از فرصت ها و هدر رفتن ثروت ملی است.

وی با اشاره به اینکه پرداختن حقیقی به توسعه همه جانبه دریا محور ،موجب برون رفت جامعه ما از وضعیت

دشوار فعلی می گردد تاکید کرد؛ آبادانی سواحل جنوبی و توسعه آن ها به تنهایی پاسخگوی بسیاری از تهدیدات

و تضمین کننده منافع وامنیت ملی خواهد بود.

دریابان شمخانی با یادآوری قدرت و دستاوردهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران در دفاع از مرزهای

آبی کشور از ساحل تا آب های آزاد بین المللی تاکید کرد؛ حضور نظامی ایران در خلیج فارس موجب تامین و

تضمین امنیت و ایجاد زمینه های گسترش تجارت و تردد ایمن نفتکش ها شده است.
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بخشی از سخنان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش ،هجدهمین همایش و نمایش��گاه صنایع دریایی را جایگاه مناسبی

برای ارائه دستاوردهای این عرصه خواند و گفت :صنعت دریا سازی در ایران فراتر از کشتیسازی است .قطعاً

مهمترین بخش این صنعت که میتواند در جنوب کش��ور هم مؤثر باش��د ،دریانوردی و فعالیتهای دریایی
باشد.

علی اصغر مونسان با بیان اینکه كشور پهناور ايران با مرزهاي طوالني آبي به لحاظ برخورداري از منابع عظيم

دريايي يكي از كشورهاي مستعد دنياست ،افزود :با این وجود علیرغم پیشرفت های چشمگیری که در سال
های بعد از انقالب در حوزه بهره برداری از دریا و توسعه صنایع مرتبط شده است لیکن به نظر می رسد قابلیت

ها و استعداد های کشور به ویژه در حوزه اقتصاد دریایی بسیار بیش از دستاوردهای حاصله بوده و هنوز کشور

ايران به مقام و جايگاه اصلي خود در سهم جهانی اش از منابع دريايي نرسيده است.

وی تعامل با سایر کشورها و همکاری بینالمللی را دستاورد این همایش خواند و گفت :همایش صنایع دریایی

این موقعیت را ایجاد میکند که با شرکتها و صنایع بینالمللی عالوه بر آشنایی با یکدیگر به تعامل مناسب

بپردازند تا ضمن بهرهبرداری از شرایط موجود همکاریهای مشترک را آغاز کنند.

مونس��ان ضمن اش��اره به اینکه وقتی صحبت از صنایع دریایی می شود تصور عامه به روی ساخت کشتی

متمرکز می ش��ود ،یاد آور ش��د :صنعت دریایی فراتر از کشتیسازی است .مه م ترین بخش این صنعت که
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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ل و نقل دریایی است .حوزههای
میتواند در توسعه سواحل جنوب کشور هم بسیار مؤثر باشد دریانوردی و حم 
دیگری نیز مانند شیالت و ماهیگیری ،تجارت دریایی ،صنایع تولید سازههای دریایی ،گردشگری و بسیاری از
فرایندهای توسعه سواحل جزو صنایع دریایی بوده و در پیشرفت مناطق ساحلی موثر هستند.

وی اظهار داش��ت :باید در نظر داش��ت که اگر منطقهای از نظر جمعیتی توس��ع ه یافته باشد ،صنایع

مختلف هم در کنار آن ش��کل میگیرند و شکلگیری مراکز و شهرکهای صنعتی هم در یک منطقه،

موجب توسعه و افزایش تمرکز جمعیتی در آن خواهد شد .با این نگاه توسعه سواحل در جنوب کشور

مس��تلزم تقویت بنیه این مناطق از لحاظ نیروی انس��انی مجرب و متخصص و سرمایه گذاری همزمان

بر روی توسعه صنعت دریایی است.

علی اصغر مونسان در خصوص رفع مشکالت مالی در صنایع دریایی کشور گفت :به نظر میرسد می توان

ب��ا راه اندازی بانک تخصصی در حوزه صنعت دریایی تأمین منابع مالی پروژههای این صنایع را پش��تیبانی
کرده و با توجه به بازده باالی سرمایه گذاری ها در این زمینه ,بدون اتکا به دولت و با مشارکت سرمایه بخش

خصوصی و بانک های خارجی این موسسات مالی را ایجاد کرد .وی ضمن اشاره به برگزاري همزمان نمایشگاه

صنايع دريايي در كيش گفت :اين نمايشگاه همان خود باوري ،ابتكار و تخصص دريايي ايران است .برگزاري
اين نمايشگاه ها اين فرصت را براي متخصصين ايجاد مي كند تا با فعاليت ها و اقدامات همكاران خود در ساير

شركت و موسسات و همچنين نهادهاي دولتي و خصوصي و صنايع بين المللي دريايي از كشورهاي مختلف
آشنا شده و با آنان به تبادل نظر پردازند و بتوانند ضمن بهره مندي از توان علمی همدیگر ،در جهت اعتالي

هرچه بيشتر اين صنعت همكاري هاي مشترك را نيز آغاز نمايند.

مدیر عامل س��ازمان منطقه آزاد کیش در پایان از زحمات و تالش دس��ت اندركاران برگزاري هجدهمين

همايش و نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايي و دريانوردي که با تأسي از رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در
سال "اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل" ،گامهاي مؤثري در جهت رشد و توسعه هرچه بيشتر صنايع دريايي و

دريانوردي برداشته اند ،تقدیر و تشکر کرد.
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بخشی از سخنان مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

سهم درآمد بخش دریایی در همه حوزههای مرتبط در کشور  ۱۶تا  ۱۷میلیارد
دالر و  ۴.۱درصد  GDPکشور است

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی در مراس��م افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه و همایش صنایع دریایی و

دریانوردی در جزیره کیش گفت:دریا به عنوان محور اصلی برنامه ششم مورد تاکید است که امیدواریم نمایندگان

مجلس در برنامه ششم به موضوع توسعه دریامحور توجه و عنایت کافی داشته باشند و در تدوین قانون برنامه

ششم توسعه دریا محور در دستور کار باشد.

محمد سعیدنژاد گفت :بعد از قانون برنامه ششم هم باید به تدوین قانون جامع دائمی در حوزه دریا توجه کرد؛

در منطقه مکران که از عقب ماندگی مضاعفی برخوردار است و موقعیت استراتژیکی دارد تهیه و تنظیم و تدوین

راهکارهای مرتبط در قالب قانونی جامع ضروری به نظر میرسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :باید امکانات توسعه دریامحور فراهم شود و آنچه در حوزه صنایع

دریایی داریم به سند رسمی در کشور تبدیل شود .در حال حاضر با عبور از گردنه ظالمانه تحریم در حوزه دریا با

کمترین محدودیت مواجه هستیم ،همه محدودیتهای ما در بخش دریا از بین رفته است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :براساس آخرین آمار سهم درآمد بخش دریایی اعم از حوزههای نفت،

گاز ،حمل و نقل ،بنادر ،شیالت و غیره  16تا  17میلیارد دالر و  4.1درصد از  GDPکشور است و باید در نگاهی
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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همه جانبه نگاه عمومی در زمینه دریایی و حوزههای مختلف به صورت متوازن فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود :در توس��عه دریامحور و تقویت بخش دریایی ،توسعه دانشگاههای دریایی

نیز ضروری است ،گامهایی در این زمینه برداشته شده است اما کافی نیست و باید متخصصان حوزه دریایی با

همکاری متولیان این صنعت در دانشگاههای ما تربیت شوند .او به توسعه شرکتهای دانشبنیان در حوزه صنایع
دریایی اشاره کرد و گفت :برای تقویت شرکتهای دانشبنیان الزم است تالشهای افزون داشته باشیم.

سعید نژاد با اشاره به افتتاح هجدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی گفت :این همایش با مراسم راهاندازی

کشتی ایران-کاشان در مجتمع کشتیسازی ایزوایکو همزمان شده است که معاون اول رئیس جمهور هماکنون
در بندرعباس در این مراسم حضور دارد.
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دبیر همایش صنایع دریایی

 360مقاله در همایش صنایع دریایی پذیرفته شد

دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی گفت 360 :مقاله از مجموع  500مقاله ارائه شده به دبیرخانه ،از سوی

هیات علمی برای ارائه در این همایش پذیرفته شد.

سعید مظاهری افزود :این رویداد در چارچوب برنامه های اصلی انجمن مهندسی دریایی ایران با هدف تاکید بر

اهمیت و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور ،طرح مسائل و تدوین روشهای ارتقا و توسعه صنایع دریایی ،استفاده

از فرصتهای پساتحریم ،بررسی و نقد مسائل و مشکالت صنایع دریایی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری

در صنایع دریایی برگزار می شود.

وی ارائه آخرین دستاوردهای صنایع دریایی کشور ،تعامل و تبادل اطالعات فناوری ،دستیابی به آخرین اطالعات

جهانی در صنایع دریایی و دریانوردی و نیازسنجی این صنعت راهبردی را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.

س��عید مظاهری اقتصاد و مدیریت دریا ،طراحی و س��اخت ش��ناورهای دریایی ،حوزه صنایع نفت و گاز،

دریانوردی و حمل و نقل ،ایمنی ،بهداش��ت و محیط زیس��ت دریایی ،تاسیس��ات س��احلی و فراساحلی و

فناوریهای نوین ،انرژی های تجدید پذیردریایی ،حوزه سازه های فراساحلی و توجه به سرمایه های انسانی
را محورهای اصلی همایش صنایع دریایی اعالم کرد .سعید مظاهری دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی
در پایان ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان خارجی در هجدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی و دریانوردی ابراز امیدواری کرد که این رویداد توانسته باشد بستر مناسبی برای تبادل دانش و انتقال

تجربیات و فناوری ایجاد نماید.

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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کارگاه مشترک ایران و هلند

دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی به پنل تخصصی نفت و گاز فراساحل ،کارگاه مشترک صنایع کشتی

سازی و فراساحل ایران و هلند با حضور صنعتگران ایرانی و هلندی در صنعت دریا نیز اشاره و بیان کرد :این کارگاه

با هدف بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر در صنعت دریایی دو کشور از نکات مهم این نشست است

وی نشست تخصصی گردشگری دریایی کشور ،سمینار فرصتهای توسعه گردشگری دریایی با همکاری انجمن

مهندسی دریایی و سازمان منطقه آزاد کیش ،سمینار همکاریهای دریایی بین المللی با همکاری معاونت علمی و
فناوری ریاست و همچنین میزگرد چالشها و فرصتهای پیش روی صنایع دریایی کشور در برنامه ششم توسعه را

از دیگربرنامه های هجدهمین همایش صنایع دریایی برشمرد .وی در مورد انتخاب نفرات برتر این حوزه هم گفت:

انتخاب استاد ،دانشجو ،دانش آموخته برتر در مقطع دکترا و همچنین پایان نامه ،کتاب ،مقاله ها و صنعت برتر از برنامه
های مراسم پایانی همایش است که جایزه" دکتر گل افشانی" به آن تعلق خواهد گرفت .مظاهری افزود :این جایزه

در راستای ارج نهادن به محققان عرصه صنایع دریایی و تقویت اجتماع علمی و تشویق دانشجویان حوزه دریایی و با
هدف افزایش تحرک و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی به منتخبان اهدا می شود.

وی ویژگی مهم این دوره از همایش را ثبت نام الکترونیکی و همچنین اطالع رسانی کارگاه ها به صورت منظم

به شرکت کنندگان عنوان کرد و افزود :در این دوره شرکت کنندگان با برنامه ریزی بهتری از کارگاه ها و نشست
ها بهره مند خواهند شد وی در خصوص مهمانان حاضر در مراسم افتتاحیه همایش گفت :ازمسئوالن ،مقامات و

مدیران عالی رتبه کشوری و لشکری و محلی برای حضور در همایش و سخنرانی دعوت شده است.
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دبیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریا نوردی

نمایشگاهی با رویکرد برون نگر ودرون زا

دبیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی با اشاره به اینکه برگزاری همزمان همایش صنایع دریایی
و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی یکی از بزرگترین رویدادهای صنایع دریایی در خاورمیانه را رقم
زده است گفت :هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی IRANIMEX2016،از نظر شرکت کنندگان
به خصوص شرکت کنندگان خارجی واز نظر متراژ بزرگترین نمایشگاه دریایی است.
پیمان مسعود زاده افزود :در این نمایشگاه که در فضایی بالغ بر 21هزار متر در مرکز نمایشگاه های بین المللی
جزیره کیش برگزار می شود بیش از  260شرکت داخلی و  110شرکت خارجی از  26کشور دنیا مانند هلند،
چین ،آلمان ،کرواسی ،اسپانیا ،ترکیه ،امارات ،ایتالیا ،سنگاپور ،نروژ ،ژاپن ،روسیه ،پرتقال ،سوئد ،یونان ،اکراین،
آذربایجان شرکت کرده اند.
مسعود زاده با اشاره به اهداف عمده برپایی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش افزود :هدف
از برگزاری این نمایشگاه توسعه تجارت صنعت دریایی در همه زمینه های کشتیرانی ،طراحی ،کشتی سازی،
شیالت ،محیط زیست همچنین آشنایی و اطالع رسانی عمومی و فرهنگ سازی در حوزه دریا است.
به گفته مسعود زاده :در حوزه فرهنگ سازی ،بازدید بیش از  260دانشجوی رشته های دریایی و دریانوردی از
این نمایشگاه و شرکت آن ها در همایش ،هماهنگی بازدید دانش آموزان کیش از نمایشگاه و آشنایی با صنعت
دریایی ،وجود غرفه بومیان کیش و ارائه صنایع دستی با وجود اینکه  25درصد شرکت ها خارجی هستند با هدف
ترویج صنایع دستی از برنامه هایی است که در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
دبیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش از ترسیم بزرگترین نقاشی دریایی ایران
در این نمایشگاه خبرداد و گفت :گشت دریایی وبازدید از پرورش ماهی در قفس ،بازدید عمومی از شناورهای تولید
داخل مانند ناوشکن جماران ،ناوچه هندیجان ،شناور صبا با قابلیت حمل هلی کوپتر و شناور مسافر بری کالس
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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ذوالفقار و برگزاری مسابقه شناورهای دریایی از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه است.
وی نشست بانک های داخلی و خارجی با هدف تسهیل در تامین مالی حوزه صنایع دریایی به همت صندوق
توسعه صنایع دریایی را از برنامه های ویژه این نمایشگاه دانست و افزود :ما معتقدیم که این همکاری شاه بیت و
شاه کلید توسعه صنعت دریایی است.
دبیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش :شعار نمایشگاه را«رویکرد برون نگر و
درون زا» عنوان کرد و افزود :نگاه ما نگاه برون نگر و درون زا با هدف اس��تفاده از فرصت های پس از تحریم ها
وتوسعه صنعت دریایی داخلی با اتکاء بر توانمندی های داخلی است و هر گونه همکاری با کشورهای خارجی
که سبب رسوب تکنولوژی وتوسعه صنعت داخلی باشد.

بخشی از سخنان مدیر نمایشگاه EUROPORT

مدیر نمایشگاه یوروپورت هجدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی را فرصت مناسبی

برای ارائه دستاوردهای شرکتهای خارجی فعال در این عرصه خواند و گفت :از این که کشور ایران و برگزارکنندگان

این نمایشگاه فرصتی را برای حضور یوروپورت و شرکتهای خارجی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

و دریانوردی فراهم نمودند سپاسگذارم و امیدوارم در نوزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران به بهترین

شکل حضور داشته باشیم.

ریموند سیلیاکاس مدیر نمایشگاه یوروپورت همچنین جزیره کیش را بسیار زیبا و مکانی مناسب برای برگزاری

چنین رویداد مهمی در عرصه دریا دانست.
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میزگرد "چالش ها و فرصت های پیش روی صنایع دریایی کشور در
برنامه ششم توسعه
میزگرد چالشها و فرصتهای پیش روی صنایع دریایی کشور در برنامه ششم توسعه با حضور امیر دریادار

رستگاری ، ،مهندس رحمانی (مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی ایران) ،مهندس دهقانی(مدیرعامل شرکت

صنعتی دریایی ایران-صدرا) دکتر مظاهری(دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی ایران) ،دکتر فرشچی
(معاون امور دریایی سازمان حفاظت محیط زیست) ،مهندس مقدسی(نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو
ناظر شورای عالی صنایع دریایی) ،مهندس نبی پور (مدیرعامل شرکت کشتیرانی خیبر) و دکتر حق شناس

(مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی) در هجدهمین همایش صنایع دریایی برگزار گردید.

به منظور بررسی و نحوه رسیدگی به امور مربوط به صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه ،دبیرخانه همایش اقدام

به برگزاری میزگردی تحت عنوان «میزگرد چالشها و فرصتهای پیش روی صنایع دریایی کشور در برنامه

ششم توسعه» با حضور مسئولین ،متخصصین و صاحبنظران عرصه صنایع دریایی کشور نمود.

هدف از برگزاری این میزگرد تبادل نظرات به منظور بهبود شرایط موجود و آماده سازی زمینه های الزم
برای رشد و ارتقاء صنایع دریایی کشور به کمک برنامه ششم توسعه می باشد.

امید است با برگزاری این میزگرد تخصصی ،رویکرد مناسبی برای مسئولین کشور به منظور تسهیل شرایط

ارتقاء صنایع دریایی کشور محیا شود.

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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نشستکمیتههایتخصصی
انجمن مهندسی دریایی ایران در همایش

جلسهکمیتهآموزشوتحقیقات
موراد مطرح شده و پیشنهادات:

• برگزاری دوره های آموزشی برای دریانوردان در خصوص کنوانسیون های بین المللی باالخص کنوانسیون کار

• حمایت و تقویت تجهیزات و امکانات آموزشی هنرستان های آموزش و پرورش در حوزه آموزش هنرجویان
دریایی توسط ارگانهای مرتبط دریایی

• پیگیری اجرایی شدن کامل ماده  9در خصوص سربازی هنرجویان دریانوردی فارغ التحصیل

• شناسایی و ساماندهی آموزش های فنی و حرفه ای توسط دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی برای تقویت آنها
• تأکید برای آموزش های غیرآکادمیک

• ضرورت پرداختن به آموزش های دیگر توسط هنرستان ها همچون طراحی ،مدل سازی و شیه سازی در
بخش های مختلف صنعت دریا

• عدم ارتباط و داشتن اطالعات از فعالیت آموزشگاههای دریایی با انجمن های مرتبط برای کمک در رفع
مشکالت و معضالت آموزشی

• شناسایی ظرفیت ها و کیفیت آموزش مراکز آموزشی برای تأمین نیروی انسانی در حوزه ناوبری و مهندسی

• با توجه به وجود نیروهای عالقمند در هنرستان ها ،دغدغه مشترک هم دانشجویان نبود متولی مشخص
در حوزه تربیت افسران می باشد

• پیشنهاد ایجاد شبکه واحد و یا سایتی برای اعالم نیازهای کارکنان دریایی از طرف شرکتها و ارگانهای
دریایی در راستای کمک به فارغ التحصیالن دریایی

• اندیشیدن تدابیری برای ارتقاء دانش و علم ناوبری
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• در خصوص رفع مش��کالت فارغ التحصیالن و اش��تغال به کار دانشجویان دریایی آنها پیشنهاد می شود
انجمن مهندسی دریایی مانند انجمن های دیگر با جمع آوری اطالعات و شناسایی نیازمندیها در این زمینه

همکاری نماید.

جلسهکمیتهدانشجویی
موراد مطرح شده و پیشنهادات:

• کسری خدمت سربازی و امریه برای دانشجویان فارغ التحصیل رشته های دریایی

• حمایت از پایان نامه ها و پژوهش های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد توسط مراکز ذیربط

• حمایتهایمادیومعنویبرایحضورپررنگدانشجویاندرهمایشهایصنایعدریاییونمایشگاههایمربوطه
• موضوع سیالبس های درسی در رشته های دریایی و به روز نمودن منابع درسی
• استفاده خارج از حد عرف اساتید از دانشجویان دریایی در انجام مقاالت

• حل مشکل کار و اشتغال دانشجویان دریایی به کمک ارگانها و شرکتهای فعال در حوزه دریا

• پیگیری رفع مشکالت موجود در حوزه کار و کارورزی برای دانشجویان افسری و دریانوردی (بورسیه تحصیلی)
• نقش دانشجویان و اهمیت حضور ایشان در مسابقات مختلف و در جشنواره ملی دریا
• عدم امکانات آموزشی کافی در برخی از دانشگاههای دریایی
• انتخاب دبیر برای کمیته

• ایجاد ساز وکاری در انجمن برای پیگیری جدی خواسته های دانشجویان

• اهمیت فعالیت دانشجویان در کمیته دانشجویی انجمن برای مدیریت آینده ی کشور در حوزه دریا
• ارائه راهکارهای جدید برای افزایش کمی و کیفی فعالیت های کمیته

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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جلسه کمیته خودکفایی تأمین تجهیزات ،مواد و خدمات فنی مهندسی

موارد مطرح شده در جلسه :

•کاملترکردنکتاباطلستجهیزاتدریاییباتوافقسازمانصنایعدریاییوگرفتنوندورلیستسازمانصنایعدریایی

• با توجه به کم بودن سفارشات ساخت تجهیزات در داخل و مقرون به صرفه نبودن آن ،باید با حمایت های
الزم ،نگاه  ها به سمت صادرات باشد.

• ساخت تجهیزات داخل هم نیاز به تعداد سفارشات زیاد دارد و هم نیاز به حمایت های الزم از سوی دولت

بصورت پرداخت تسهیالت با شرایط ویژه و یارانه دارد.

• نبود انس��جام الزم در بخش غیرنظامی برای سفارش س��اخت تجهیزات به داخل ،باعث سفارش به خارج
توسط متقاضیان گردیده است

• عدم قبول تأییدیه ها و گواهینامه ها یکدیگر توسط دو مؤسسه رده بندی داخلی یکی از مشکالت موجود
در بحث قطعات و تجهیزات ساخت داخل

• پیشنهاد ایجاد هایپر مارکت دریایی در چند نقطه مهم ساحلی کشور (مانند بندرعباس ،بوشهر و )...
• نبود وندورلیست واحد و فراگیر در صنعت دریایی کشور

•نبودتجربهالزمدرخصوصتجهیزاتجدیدمانندتوربینگازییکیازموضوعاتچالشیدرمؤسساتردهبندیداخلی
• شناسایی قطعات و تجهیزات دریایی ساخت داخل در راستای قابل رقابت بودن آنها با قطعات مشابه خارجی

• پیشنهاد تهیه کتاب اطلس برای تعمیرکنندگان و بازسازی کنندگان و همچنین شرکتهای خدمات فنی
و مهندسی فعال در بخش دریایی کشور

• وضع قوانینی مبنی بر اینکه در زمان سفارشات ساخت به خارج ،شرکت خارجی درصدی از اقالم را که در
داخل قابل ساخت می باشد ،استفاده نمایند.

• با توجه به حمایت های صندوق توسعه صنایع دریایی از ساخت تجهیزات و قطعات داخل ،پیشنهاد میگردد
در بحث استاندارد سازی و گرفتن گواهینامه ها نیز این حمایت صورت گیرد.
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• تش��کیل کارگروه ای توس��ط ارگانهای مرتبط برای شناس��ایی نیازمندیها و اطالعات کامل از قطعات و
تجهیزات مورد نیاز در شناورهای مختلف و همچنین شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های ساخت داخل

• ایجاد سایت و یا کانال در شبکه های اجتماعی برای معرفی قطعات و تجهیزات ساخت شده در داخل

• با توجه به نبود الزام و تشویقی برای استفاده از تجهیزات ساخت داخلی خصوصا در بخش  Offshoreپیشنهاد
می ش��ود وزارت نفت در مناقصات و ارزیابی های فنی ،به طور مثال ش��رایطی را مانند چنددرصد استفاده از

شناورهای داخلی و تجهیزات و قطعات ساخت داخل استفاده شده در آن را جزء الزامات قرار دهد.

• با توجه به پایین بودن تیراژ سفارش ساخت قطعات به داخل ،پیمانکاران می توانند برای استاندارد سازی در قبال
دریافت گواهینامه های الزم ،از ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیالت دریافت نمایند.

جلسه کمیته قوانین ،مقررات و استانداردها

موارد مطرح شده و پیشنهادات:

در ابتدا آقای مهندس صفری به ارائه گزارشی از اقدامات ،فعالیت ها و همچنین سرفصل های کاری این کمیته

که شامل نظام مهندسی دریا ،جمع آوری قوانین ،آئین نامه ها و مقررارت دریایی و طرح رتبه بندی شرکتها و

مؤسسات دریایی پرداختند و سپس به موضوع مهم "اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل در صنایع دریایی" بصورت
ارائه پاورپوینت برای حاضرین پرداختند که مهمترین سرفصل آن بشرح ذیل می باشد :

• تشریح انواع اقتصاد و الگوی ها اقتصادی کشورها

• تشریح الگوی اقتصاد مقاومتی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری
• تشریح جایگاه مؤسسات رده بندی در اقتصاد مقاومتی

• مشکالت و مغایرت های حضور مستقیم مؤسسات خارجی با قوانین کشور

در پایان پیشنهاد گردید یک بند در قطعنامه همایش مبتنی بر انطباق با سیاست کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی

در حوزه صنایع دریایی درج گردد.
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جلسه کمیته کشتیرانی و دریانوردی (سمینار فرصتهای توسعه
گردشگری دریایی کشور)

موارد مطرح شده :

در ابتدای جلس��ه جناب کاپیتان تیمورتاش دبیرکل اتحادیه مالکان کش��تی ایران به مس��ایل و موضوعات

مختلف مطرح در حوزه کشتیرانی و دریانوردی پرداختند و سپس آقایان سامان رضایی ،تمدنی و برنجی از

انجمن صنفی دریانوردان در خصوص مس��ایل و مش��کالت موجود در حوزه کشتیرانی و دریانوردان به ارائه
پنلی با عنوان " منابع انسانی و چالشها و مشکالت صنفی حاکم بر فضای کسب و کار " به صورت پاورپوینت
پرداختند.

طرح و بررسی مشکالت صنفی و مسائل روز حاکم بر فضای کار نیروی متخصص در حوزه دریا و دریانوردی
و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در جهت رفع این مشکالت و حفظ نیروی متخصص و سرمایه های
انسانی در این حوزه از موارد مطرح شده در پنل بود .در پایان اظهار امیدواری گردید که ارائه این پنل منجر

به تبیین فضایی شفاف از وضعیت موجود و شرایط حاکم بر کسب و کار در این حوزه گردیده و با مشارکت

ارگانهای دریایی بتوانیم به راه حل های قانونی و کارآمد در این خصوص دست یابیم.

جلسه کمیته گردشگری دریایی و شناورهای تندرو

موارد مطح شده و پیشنهادات:

در ابتدا مهندس امیر س��ماواتیان نماینده س��ازمان صنایع دریایی با تشریح اقدامات و فعالیت های سازمان
صنایع دریایی در زمینه تولید شناورهای تفریجی ،زیردریایی های تفریحی ،ویالهای شناور در راستای توسعه
گردشگری دریایی پرداختند .سپس نشست تخصصی با حضور خانم دکتر فرشچی از سازمان حفاظت محیط
زیست ،مهندس رزازان از سازمان بنادر و دریانوردی ،دکتر سیف از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،

مهندس صفری از مؤسسه رده بندی ایرانیان و مهندس سماواتیان از سازمان صنایع دریایی تشکیل شد که
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نظرات و پیشنهادات خود را بشرح ذیل اعالم داشتند:

• عدم وجود متولی خاصی در حوزه گردشگری دریایی

• فعال کردن زیرساخت ها برای گردشگری برون دریایی و درون دریایی

• اهمیت توجیه اقتصادی برای ورود بخش خصوصی که س��ازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه وام های
صفر درصد را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.

• وابستگی کشور به صنعت نفت و گاز به شکلی است که صنایع دیگر به دست فراموشی سپرده شده است
• سرمایه گذاری صحیح در صنعت گردشگری خود می تواند مدعی حفاظت محیط زیست باشد.

• گردش��گری دریایی یک صنعت فرابخش��ی است و یک نهاد به تنهایی نمی تواند بحث گردشگری دریایی را
هدایت کند

• در یک اقتصاد مجوز محور باید به دنبال توسعه صنعتی از جمله در بحث گردشگری دریایی باشیم که این
موضوع خود باعث ایجاد مشکالتی شده است

• برای توسعه گردشگری دریایی به دو نکته باید توجه شود :اول از همه اینکه خدمات اجباری نیست و ما باید

به تناسب شرایط وضعیت خود را مطابقت دهیم .نکته دیگر تسهیل اخذ مجوزها از یک ارگان دولتی به نام
سازمان بنادر و دریانوردی است و این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.

• در معاونت علمی مطالعات جامعی را در خصوص گردشگری انجام داده ایم که در اختیار سازمان گردشگری
قرار گرفته است ولی به دلیل فرابخشی بودن موضوع باید دقیق تر به موضوع پرداخت.

• در اروپا درآمدی که از حوزه گردشگری تامین می شود ،بسیار بیشتر از بخش های اقتصادی دریایی دیگر است.
فراهم شدن شرایط و استفاده از پتانسیل ها برای کاربردی کردن گردشگری دریایی بسیار اهمیت دارد.

• معاونت علمی ریاست جمهوری ،عنوان گردشگری فناورانه را برای این موضوع در نظر گرفته اند ،باید توسعه
در این حوزه را با طرح ها و موضوعات علمی نوین پیش برد.

• ایجاد وحدت رویه در خصوص بحث گردشگری دارای اهمیت بوده و اینکه سازمانها ،ارگانها ،انجمن ها و
صنف گردشگری باید مدعی حمایت از این صنعت باشند.
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جلسه کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی و کمیته کشتی سازی

(کارگاه مشترک صنایع کشتی سازی و فراساحل ایران و هلند ،به زبان انگلیسی):

در دومين روز از هيجدهمين همايش صنايع دريايي ،كميته مهندسي ساحلي و فراساحلي ،كميته كشتي

سازي انجمن مهندسي دريايي ايران و همچنين انجمن صنايع دريايي هلند ( )NMTكارگاه مشتركي را

در محل برگزاري همايش برگزار كردند .هدف از برگزاري اين كارگاه ايجاد بستر مناسب جهت شناخت بهتر

بين شركت هاي فراساحلي و كشتي سازي ايران با شركت هاي دريايي هلند و استفاده مناسب از فرصت
پسا برجام براي توسعه و ارتقاي صنايع دريايي كشور مد نظر بوده است .عالوه بر اين در جلسه فوق روش

هاي همكاري هاي مشترك شامل انتقال تكنولوژي و فناوري و همچنين روش هاي تامين مالي مورد بحث
و تبادل نظر بين طرفين قرار گيرد.

در اين جلسه دكتر سعيد مظاهري رئيس كميته مهندسي ساحلي و فراساحلي انجمن در ابتدا ضمن ارائه
توضيحاتي در خصوص كارگاه مشترك و اهداف آن ،برنامه هاي در نظر گرفته شده را بيان نمودند .سپس

نامبرده انجمن مهندس��ي دريايي ايران به همراه اهداف و فعاليت ها يش را به شركت هاي هلندي معرفي
نمودند .در ادامه ايشان گزارشي از وضعيت صنايع دريايي ايران شامل صنايع فراساحل ،صنايع كشتي سازي،

وضعيت توليد دانش در كشور ،برنامه هاي فناوري دريايي كشور ،توانمندي هاي صنايع دريايي ايران ،اطلس

شناورها و تجهيزات دريايي و روش هاي همكاري هاي مشترك به صورت پاورپوينت ارائه نمودند.

سپس آقاي ارنه هويتينك هماهنگ كننده بازرگاني انجمن صنايع دريايي هلند ،از انجمن مهندسي دريايي

ايران براي هماهنگي هاي انجام داده و فرصت اختصاص داده به شركت هاي دريايي هلندي تشكر و قدرداني

نمودند .ايشان در ادامه توضيحاتي در خصوص انجمن صنايع دريايي هلند و شركت هاي عضو ارائه نمودند.

سپس ايشان بازار دريايي ايران را فرصت مناسبي براي شركت هاي هلندي برشمردند و ضمنا اظهار نمودند

كه مديران ارشد حدود  ٣٠شركت هلندي در زمينه هاي مختلف تجهيزات و فناوري هاي دريايي هم اكنون
در اين نشس��ت حضور پيدا نموده اند .سپس دكتر سعيد مظاهري از مديران ارشد شركت هاي هلندي در
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خواست نمود كه خودشان را در مدت زمان  ١الي  ٢دقيقه معرفي نمايند .پس از اين معرفي كه تا دقايقي
از نشست دوم نيز طول كشيد ،مباحث مرتبط با همكاري هاي مشترك آغاز شد .در ابتدا نماينده صندوق

توس��عه صنايع دريايي گزارش��ي از وضعيت صندوق و جايگاه آن در صنايع دريايي ارائه نمود .سپس آقاي
مهندس اعتصام مدير عامل شركت تايدواتر گزارشي از وضعيت شركت و فعاليت هاي آن براي حضار تشريح

كرد .در ادامه گزارشي از شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) ارائه شد .آقاي دكتر بهاري معاونت فراساحل

شركت تاسيسات دريايي ايران نيز فعاليت هاي فراساحلي شركت را تبيين نمودند.

شايان توجه است كه در حين ارائه گزارشات سواالتي نيز از طرف شركتهاي هلندي مطرح مي گشت كه

توسط حاضرين و يا بعضا توسط دكتر سعيد مظاهري و يا آقاي ارنه هويتينگ توضيحات تكميلي مرتبط
ارائه مي گشت.

در پايان آقايان دكتر س��عيد مظاهري و ارنه هويتينگ مطالب جلس��ه را جمع بندي نمودند .طرفين اظهار
كردند كه دو نشست كه مجموعا حدود  ٣ساعت به طول انجاميد بنا به اظهار حاضرين بسيار مفيد ،پربار و

هدفمند بوده است .طرفين از اينكه شركت هاي دريايي ايراني و هلند توانستند در يك فضاي صميمي به
بحث و گفتگو بپردازند اظهار خرسندي نمودند و از طرفين خواستند كه در خصوص موضوعات جزيي تر در

فرصت باقيمانده همايش و نمايشگاه گفتگو هاي خود را ادامه دهند .ضمنا طرفين در خصوص ادامه همكاري
هاي انجمن مهندسي دريايي ايران و انجمن صنايع دريايي هلند تاكيد كردند.

در پايان مقرر شد كه اين نشست هاي مشترك در همايش بعدي نيز ادامه يابد.
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کارگاههایآموزشیهجدهمینهمایشصنایعدریایی
عنوان کارگاه

ارائه دهنده

زمان

مکان

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در صنعت
فراساحل

وزارت نفت

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  10:30الي 12:10

سالن مالصدرا

فناوری های نوین در مدیریت دانش خوردگی دریایی با
تاکید بر صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

دکتر رضا جواهر دشتی

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  13:30الي 15:10

سالن ابوریحان

سه شنبه 95/07/27
ساعت  15:30الي 17:10

سالن مالصدرا

ترمینال های شناور دریایی
کاربرد  AUVو  ROVدر صنایع نفت و گاز
آشنایی باپیش بینی عددی هواشناسی دریایی
اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل در صنایع دریایی و
دریانوردی
تشریح الزامات ملی و بین المللی و تحقیقاتی موسسه رده
بندی ایرانیان در خصوص نسل دوم پایداری شناورهاSG
 ISCوشاخص طراحی راندمان انرژی کشتی ها EEDI

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات
دریایی ایران (مهندس علی معتمدنژاد،
مهندس حامد حامدی نژاد ،مهندس
احسان خانی)
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر احسان طاهری
سازمان هواشناسی کشور
دکتر سعید رنجبر
مؤسسه رده بندی ایرانیان
مهندس حسن رضا صفری

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  15:30الي 16:30
چهارشنبه 95/07/28
ساعت  15:30الي 16:30
چهارشنبه 95/07/28
ساعت  8:30الي 10:10

مؤسسه رده بندی ایرانیان
(مهندس اسماعیل مسعودی)

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  15:30الي 16:30

سالن ابن سینا

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  13:30الي 15:10

سالن خلیج فارس

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  13:30الي 15:10

سالن خلیج فارس

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  8:30الي 12:10

سالن رازی

سه شنبه 95/07/27
ساعت  15:30الي 17:10

سالن مالصدرا

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  15:30الي 16:30

سالن مالصدرا

سازمان بنادر و دریانوردی
(محمدعلی رهبری،دکتر میثم جاللی،
راه های مبارزه با آلودگی های دریایی
دکتر صادق صادق زاده)
سازمان بنادر و دریانوردی
استحصال برق و شیرین سازی آب دریا با استفاده از انرژی (محمدعلی رهبری ،دکتر روح اهلل
احمدی ،دکتر صادق صادق زاده،
امواج دریا
مهندس خدابنده)
کارگاه مشترک صنایع کشتی سازی و فراساحل ایران و
هلند به زبان انگلیسی
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات
Engineering Critical Assessment
دریایی ایران (دکتر علی شقاقی مقدم
دکتر سعید محمدنیا)
 C.C.JENSENدانمارک
Eng. Kim Kjaer
روشهای نوین نگهداری از روغن در صنایع دریایی به
شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزمون
زبان انگلیسی
گستر آسا (مسعود بیگدلی شاملو)
دانشگاه صنعتی شریف
کارگاه پروش ماهی در قفس
محمدرضا فتحی

فناوری های نوین اقیانوس شناسی در چهارچوب سیستم اقیانوس
شناسی جهانی مرتبط با خلیج فارس و دریای عمان به زبان انگلیسی

انرژی های تجدیدپذیر در محیط زیست دریایی
به زبان انگلیسی

Dr. Nick Adamo
Mr. Morteza Abdeli

پانل تخصصی نفت و گاز فراساحل
توسعه حوزه تجهیزات زیر دریا و مرزهای چالش های
ژئوتکنیک فراساحل به زبان انگلیسی
نقشه راه فناوری های دریایی
CSR-H impact on ship design and weight
- Implementation of IMO Ballast water
management - Efficiency improvement
of ships
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دانشگاه مموریال کانادا
دکتر حجت شیری
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری
مهندس اکبر محمدی
دکتر حسینی
مؤسسه رده بندی ایرانیان و KR
کره جنوبی
Dr. Pyungham Cho
Mr. JIK LEE
Mr. Yoonjung Hur

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  13:30الي 15:10
سه شنبه 95/07/27
ساعت  13:30الي 15:10
سه شنبه 95/07/27
ساعت  13:30الي 15:10
سه شنبه 95/07/27
ساعت  13:30الي 17:10
سه شنبه 95/07/27
ساعت  15:30الي 17:10

سالن خوارزمی
سالن ابوریحان
سالن ابوریحان

سالن رازی
سالن رازی
سالن ابوریحان
سالن خلیج فارس
سالن ابوریحان

چهارشنبه 95/07/28
ساعت  15:30الي 16:30

سالن رازی

سه شنبه 95/07/27
ساعت  13:30الي 15:10

سالن مالصدرا
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اختتامیههجدهمینهمایشصنایعدریایی
هجدهمین همایش صنایع دریایی ،عصر روز چهارش��نبه  ۲۸مهرماه با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی
ایران ،جانش��ین وزیر دفاع ،رئیس س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ،معاون محیط زیست دریایی و دبیرستاد توسعه فناوری و
صنایع دانشبنیان دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش به کار خود
خاتمه داد.
در این مراسم ،دکتر راعی ،دبیر کمیته علمی هجدهمین همایش صنایع دریایی به ارائه گزارشی از روند این همایش پرداخت
و گفت :طی این دوره بالغ بر  ۴۹۵مقاله دریافت شد که از این میزان  ۳۶۰مقاله پذیرفته شد .در میان مقاالت برگزیده این دوره
نزدیک به  ۳۶درصد آمار مربوط به کشتی سازی بود.
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ
%27

ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ

%73

وی افزود ۱۶ :درصد مقاالت پذیرفته شده نیز مربوط به بخش فراساحل و  ۱۱درصد مربوط به مدیریت دریایی بود .از میان آثار
رسیده بالغ بر  ۵۰اثر برای ارائه شفاهی و تعداد قابل توجهی برای پوستر انتخاب شدند.
راعی از افزایش  ۱۲در صدی مقاالت رسیده به دبیرخانه نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد :سال گذشته نرخ قبولی
مقاالت بالغ بر  61درصد بود اما امسال این رقم به  ۷۳درصد رسید که بالغ بر  ۱۲درصد افزایش را نشان می داد ضمن اینکه در
بخش مقاالت شفاهی نیز شاهد رشد  ۳۰در صدی بودیم.
وی افزود :چاپ  ۲۰۰چکیده مقاالت به دو زبان انگلیسی و فارسی نیز از جمله اقدامات این دوره بود .که البته آثار جهت چاپ
و معرفی به مجله مهندسی دریا و  IJCOEنیز معرفی شدند .در این همایش بالغ بر  ۱۳کارگاه با حضور اساتید داخلی و  ۶کارگاه
با ارائه کارشناسان خارجی برگزار شد.
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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محور
مدیریت و اقتصاد دریایی
صنایع نفت و گاز دریایی
دریانوردی و حمل و نقل دریایی
قوانین ،مقررات و استانداردها
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست دریایی
شرایط محیطی دریا
طراحی و ساخت شناورهای دریایی
تاسیسات ساحلی و فراساحلی
فناوری های نوین و انرژی های تجدید پذیر دریایی
سرمایه های انسانی

تعداد مقاالت
دریافتی

قبول

مردود

ارائه شفاهی

55

40

15

5

3

3

0

1

28

23

5

5

9

5

4

1

38

26

12

3

41

27

14

5

182

130

52

14

72

58

14

10

49

35

14

5

18

13

5

1

نسبت مقاالت پذیرفته شده ،رد شده و ارائه های شفاهی
140
120

80
60
40

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ

100

20

ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ

0

ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ

ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ
15
12

6

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ

9

3
0
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بخشی از سخنان جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت
قدرت نظامی ،زیرساخت توسعه دریایی کشور اس 

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در

مراسم اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی
کش��ور ،گفت :خدا را به خاطر نعمت دریا شاکریم و

البته این شکرانه باید بهوسیله بهرهبرداری درست از

دریا حاصل شود.

امیر سرتیپ حاتمی با اش��اره به اهمیت برقراری

امنی��ت در دریاها ،این عرصه را زیرس��اخت مهمی

برای توس��عه صنعت دریایی کش��ور دانس��ت و گفت :اگر قدرت دریایی و نظامی وجود نداشته باشد ،قطعاً

نمیتوان از ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی دریا بهرهبرداری کرد.

وی برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی را مایه خرسندی دانست و اظهار کرد :ما دارای مرزهای

آبی قابلتوجهی در کشور هستیم؛ لذا باید با توجه به موقعیت خاص کشورمان در منطقه ،نسبت به قدرت
در عرصه نظامی و غیرنظامی دریایی تالش کنیم.

وی تصریح کرد :آنچه امروز میبینیم این است که قدرت بسیاری از کشورها ،دریا محور است کما اینکه

دشمنان ما از این قدرت در مقابل عراق و افغانستان و  . . .بهره بردند لذا مزیت ایران در عرصه دریایی ایجاب
میکند که قدرت دریایی باشیم .اگر قدرت دریایی و نظامی وجود نداشته باشد ،قطعاً نمی توان از ظرفیتهای

سیاسی و اقتصادی دریا بهرهبرداری کرد.

جانش��ین وزیر دفاع امنیت ایران را مثالزدنی توصیف کرد و گفت :دشمنانی که سعی دارند ایرانهراسی

ایجاد کنند ،موفق نخواهند بود؛ زیرا هر سرمایهگذاری که وارد ایران شود این ایمنی را احساس میکند؛ لذا

این ظرفیت در بخش دریایی وجود دارد و بخش نظامی دریایی باقدرت توانسته که امنیت را حاکم کند اما
قطعاً برای رسیدن به نقطه ایدهآل باید فراتر از قدرت نظامی در دریاها حرکت کنیم.
وی بخش دریایی را در ارتباط مس��تقیم با رش��د اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد :نزدیک به 20

رشته و کسبوکار مرتبط با عرصه دریا وجود دارد لذا دریا ارتباط مستقیم و مهمی با عرصه اقتصاد دارد که
باید آن را جدی گرفت.

وی با اشاره به تأثیر مثبت گسترده شدن فعالیتهای صنایع دفاعی در راستای رسیدن به اهداف این بخش،

اظهار کرد :ما برای رسیدن به قدرت در بخش صنایع دفاعی تعاریف را تغییر دادیم و این بخش را گسترده
کردیم .به این معنی که دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان ،نیروهای مسلح و بسیاری از بخشهای دیگر جزء
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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صنایع دفاع شدند تا در راه یک هدف مشترک گام بردارند .امروز ما میتوانیم همه نیازهای این حوزه را اعم

از ساخت کشتی ،زیردریایی و حتی قطعات را بهصورت بومی تولید کنیم.
بخشی از سخنان فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی

در تمامی تئوریهای ژئوپلیتیکی ،ایران بازیگر کلیدی در منطقه است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی کشور

با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص اهمیت دریا و صنعت آن ،افزود :ما هر چه که در صنایع دریایی

بخواهیم در قرآن هست؛ لذا امیدوارم که بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.

امیر دریادار حبیباهلل سیاری با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی دریامحور ،گفت :اقتصاد آبی نیازمند امنیت،

استراتژی و اهداف دریایی و جهت مشترک بین ارگانهاست؛ لذا الزم است که در این راستا به ظرفیتسازی

اقیانوسی بپردازیم و آن را به اشتراک بگذاریم.

وی با توضیح اهمیت توسعه دریا محور ،اظهار کرد :همانطور که میدانید بالغبر  70درصد کره زمین را آب

تشکیل داده است این در حالی است که نزدیک به  80درصد مردم در کنار دریا و یا بافاصله  200کیلومتری

از آن زندگی میکنند لذا  90درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت میگیرد که بیانگر اهمیت توسعه
دریا و نقش آن در اقتصاد کشورهاست.

وی ابعاد استفاده از دریا را مختلف دانست و اظهار کرد :استفاده از دریا ابعاد مختلفی دارد که به مسائلی
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چون میزان بهرهگیری ،جغرافیا ،سیاس��ت دولتمردان ،ویژگی مردم ،گس��تردگی سواحل و کیفیت آنها
مربوط است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ،منطقه ژئوپلیتیکی ایران را حساس توصیف کرد و افزود :در تمامی تئوریهای

ژئوپلیتیکی ایران بازیگر کلیدی در منطقه است .در این راستا  6حوزه ژئوپلیتیکی در اطراف کشور ما قرارداد

که  3مورد آن دریایی است.

دریادار سیاری مکران را ازجمله سواحل بسیار مهم ایران خواند و گفت :مرزهای دریایی از اهمیت بسیار

باالیی برخوردار هس��تند تا جایی که  93درصد واردات و صادرات از طریق  37درصد مرزهای دریایی وارد

کشور ما میشود.

وی ادامه داد :اقتصاد به معنای تخصیص منابع به بهترین شکل برای تولید کاالست؛ لذا ما باید منابع کافی
را برای تولید کاال داشته باشیم .قطعاً این منابع نیز به مفهوم سرمایه ،زمین و نیروی کار است.
وی اقتصاد آبی را مبتنی بر ظرفیتهای اقیانوس دانست و خاطرنشان کرد :اقتصاد آبی اقتصادی مبتنی بر

ظرفیتهای اقیانوسی است که اهداف آن بهبود زندگی انسانی و برابری اجتماعی همزمان با کاهش معنیدار
مخاطرات محیطی و کم یابی زیستی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ظرفیت سواحل مکران را بسیار باال خواند و اظهار کرد:

مکران با داشتن ساحل مناسب ،ظرفیت باال در اقتصاد آبی ،عمق آبی مناسب ،پسکرانه خوب ،مجاورت با
اقیانوس ،موقعیت گذرگاهی جهانی ،نزدیکی به خطوط کشتیرانی جهانی ،نزدیکی به منابع انرژی و ظرفیت

تجارت جهانی و گردشگری یکی از بهترین گزینههای کشور است.
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وی با اشاره به ضرورت همراهی و اشتراک ارگانهای مختلف در راستای توسعه اقتصاد دریایی ،ادامه داد:

اقتصاد آبی نیازمند امنیت ،استراتژی و اهداف دریایی و جهت مشترک بین ارگانهاست ؛ لذا الزم است که

در این راستا به ظرفیتسازی اقیانوسی بپردازیم و آن را به اشتراک بگذاریم .همچنین ما باید به احیاء تمدن
دریایی که سالها قبل از آن بهرهمند بودهایم بپردازیم؛ لذا سؤال اصلی این است که مسئولیت ما در شرایط
کنونی چیست و ما تاکنون برای آن چه کردهایم.

وی با بیان اینکه «امیدوارم در همایش بعدی مسئوالن و کارشناسان بتوانند پاسخ مناسبی به این سؤاالت

بدهند» ،به سخنرانی خود پایان داد.

بخشی از سخنان مدیر اتحادیه کشتی سازان روسیه

مدیر اتحادیه کشتی سازان روسیه در اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی با مثبت ارزیابی کردن این
همایش آن را اقدامی رو به جلو در راه دستیابی به دانش و تکنولوژی حوزه صنایع دریایی دانست و گفت :ما به
خاطر شانس اینجا نیستیم و این حضور را برای شرکتهای کشتی سازی یک فرصت می دانیم.
وی با بیان اینکه کش��ور ایران به زودی پیشرف خوب و قابل مالحظه ای در زمینه فناوری و صنایع دریایی
خواهد داشت گفت :در کنار هم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و از تجربیات دو کشور بهترین استفاده را
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ببریم که این می تواند ما را به بزرگان اقتصادی در این حوزه تبدیل کند.
رحمان اف با اشاره به اعمال تحریم بر کشورها گفت :اعتقاد داریم اینگونه محدودیت ها باعث قدرتمند شدن و
پیشرفت آن کشور می گردد و ما نیز در این زمینه تجربیات فراوانی را بدست آورده ایم و اعتقاد داریم کشورهایی
که در مقابل تحریم ها ایستادگی می کنند قطعا پیروز خواهند بود.
مدیر اتحادیه کشتی سازان روسیه که دستاوردهای فناوری جدید در صنعت کشتی سازی بین المللی را در
قالب پاور پوینت ارائه می نمودند به همکاری با شرکتهای ایرانی در ساخت و نصب سکوهای نفتی در دریای خزر
اشاره کرد و گفت این همکاری ها ما را به سوی آینده ای روشن سوق خواهد داد.
ایشان در پایان ضمن ابراز خوشحالی از حضور در این همایش از همه برگزار کنندگان و دست اندرکاران این
رویداد بزرک تشکر کرد.

اسامی برگزیدگان هجدهمین همایش صنایع دریایی

برگزیدگان هجدهمین همایش صنایع دریایی با حضور امیرحاتمیجانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای

مسلح ،امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا و جمعی از مسئولین و مدیران و فعاالن صنایع دریای

کشور مورد تقدیر قرار گفتند.

فهرست برگزیدگان به شرح زیر است:
پیشکسوتبرتر:
• عبدالکریم رزازان مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
• محمد صالح ادریسی پور قشمی مدیریت سالمه قشم به خاطر ساخت اولین کشتی لندینگ کرافت با
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نقشههای ابداعی ،افتتاح اولین مسافر خانه ساحلی کشور ( )1347و اولین خط مسافربری بین بندرعباس و قشم

پروژه های صنعتی برتر :
• شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به خاطر پروژه ساخت اولین گوی شناور ( )SPMبا
قابلیت بارگیری معیانات گازی
• شرکت بهین طرح آپادانا به خاطر پروژه شبکه اطالعات و داده های دریایی کشور
• صنایع شهید توحیدی به خاطر پروژه باز طراحی و تولید اولین شناور تفریحی فوق سریع در کشور
• شرکت فنی مهندسی صنعت دریائی فن آوران سیراف به خاطر پروژه بومی سازی تجهیزات دریایی در کشور

کتاب برتر (ترجمه) :
• دکتر حسن قاسمی و همکاران (دانشگاه امیرکبیر) به خاطر انتشار کتاب " تئوری و طراحی پیشرانههای
دریایی" در سال 1395
کمیتهعلمیهجدهمینهمایشصنایعدریایی:
• دکتر همایون یوسفی از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
• دکتر مجید سهراب پور
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• دکتر محمدرضا خدمتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقاالت برتر :
• حسن صیادی ،امیر فرش فروش با مقاله "مدل سازی رفتار هیدرودینامیکی رفتار هیوستون آب منوپل" و
محوریت طراحی و ساخت شناور دریایی
• هادی فخاران ،منا توکلی ،محسن قدرت ،مصباح سایبانی ،غالمرضا عماد با مقاله "ضرورت به کارگیری
گمرک الکترونیک با تاکید بر نقش پنجره واحد تجارت" و محوریت دریانوردی و حمل و نقل دریایی
• سرکار خانم قربانی و آقای جعفری با مقاله "صنعت حمل و نقل دریایی از پنجاه سال قبل تا پنجاه سال بعد"
با محوریت مدیریت و اقتصاد دریایی

پایان نامه برتر :
• سعید حسین زاده با عنوان "استخراج مدل ریاضی حرکات طولی شناور هایسوکت با در نظر گرفتن برهمکنش
بین هیدروفویل و بدنه" از دانشگاه صنعتی شریف
• ساسان توکلی با عنوان "گسترش یک مدل ریاضی دینامیک شناور پروازی با رویکرد توزیع فشار نامتقارن" از
دانشگاهصنعتیامیرکبیر
• محمدرضا باقری با عنوان "اندازه گیری و تحلیل عددی نویز پروانه های مغروق در میدان دور" از دانش��گاه
صنعتیشریف
دانش آموخته برتر ( جایزه دکتر گل افشانی):
• دکتر محمدعلی داستان دیزناب دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی شریف
استاد برتر :
• دکتر محمد جواد کتابداری از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
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دبیر علمی :
• دکتر محمد راعی از دانشگاه صنعتی شریف
همکاران اجرایی برگزیده :
• روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران
• مهندس رضا عاشوری زاده از شرکت ملی نفت ایران
• مهندس سیدمحسن میرشفیعی مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)
• مهندسامینحاجمحمدیازستادتوسعهفناوریوصنایعدانشبنیانمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
• مهندس امیر حشمتی فر از انجمن مهندسی دریایی ایران (مسئول کمیته علمی همایش)
• مهندس علی شیخ بهایی از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
• مجید ایزدخواه مدیر اجرایی هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی
• مهدی فالحتی آذر از انجمن مهندسی دریایی ایران
• سعید بهبد از پایگاه خبری  -تحلیلی دریایی ایران مارین نیوز
و همچنین در این مراسم از مهندس رحیم دهقانی مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به پاس
خدمات ایشان به منظور مدیریت صحیح و بازگشت این شرکت بزرگ به عرصه صنایع دریایی کشور تقدیر و
تشکر به عمل آمد.
هجدهمین همایش صنایع دریای از روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه نود و پنج طی یک برنامه مدون دو
روزه در جزیره زیبای کیش به کار خود پایان داد.
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گزارش تصويـري هجدهمین همایش صنایع دریایی
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قطعنامه و نظرسنجی
هجدهمینهمایشصنایعدریایی
متن قطعنامه هجدهمین همایش صنایع دریایی

نتایج نظرسنجی هجدهمین همایش صنایع دریایی
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مهرماه–1395جزیرهکیش
توافق جمهوری اسالمی ایران و قدرت های بزرگ بر سر برنامه جامع اقدام مشترک ،تحولی تاریخی نه تنها
در روابط خارجی ایران ،بلکه در تاریخ روابط بینالملل است که آغاز دورانی جدید در تحوالت جهانی را نوید
می دهد .این دوران نوین با منش و کنش ابتکاری دیپلماس��ی ایرانی آغاز گش��ت که با هدایت مقام معظم
رهبری ،مدیریت سازنده ریاست محترم جمهوری و اتخاذ روند تصمیم سازی عالمانه و دانش بنیان توسط
دولتمردان شکل گرفت و با تالش خستگی ناپذیر و هوشمندانه دستگاه دیپلماسی کشور به نهایت رسید.
بدین گونه جمهوری اسالمی ایران راهی را برای دول آزادی خواه جهان گشود که بتوانند با اتکای به نیروی
درونی ،کاربست فهم نوین خود از دانش روابط بین الملل و هنر دیپلماسی ،حقوق خود را به جای میادین
جنگ بر سر میز مذاکره محقق سازند.
رسیدن به این دستاورد بزرگ حاصل حضور دانشمندان ،اهل اندیشه و حتی منتقدان دلسوزی است که با
بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی و تفکر ناب ایرانی اسالمی ،نقش تعیین کننده و تاریخ ساز
در این دوران متالطم جهانی عیان نمودند.
دریا موهبت بزرگ الهی است که خوشبختانه کشور عزیز ایران در شمال و جنوب از آن برخوردار است.
بهرهبرداری مس��تقیم و غیرمس��تقیم از دریا میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و صنعت کشور داشته
باشد .جمهوری اسالمی ایران برای حل معضالت اقتصادی و عبور از شرایط رکود نمیتواند صرفاً به بخشهای
صنعتی و اقتصادی سهل الوصول تکیه نماید بلکه باید از همه داشته های کشور بهره برداری نماید تا بتواند
رشد اقتصادی قابل قبول و مسئله اشتغال را بهبود بخشد.
لذا اینک وقت آن فرا رس��یده که ما نیز به تأس��ی از این روند ،نقش مؤثر ،س��ازنده و تاریخی خود را در
اقتصاد مقاومتی ایفاء نمائیم .امید است با عنایت پروردگار متعال و با بهرهمندی از نتایج تشریک مساعی و
نظرات نخبگان و فرهیختگان جامعه دریایی کشور در هجدهمین همایش صنایع دریایی که توسط انجمن
مهندسی دریایی ایران با همکاری کلیه ارگانهایی دریایی کشور برگزارگردید ،در ایفای نقش تبیین شده
موفق و سربلند عمل نماییم.
در تاریخ بیس��ت و هفتم و بیس��ت هش��تم مهرماه نود و پنج در جزیره کیش کلیه دستاندرکاران حوزه
دریایی کشور گردهم آمدند تا با همدلی و همفکری موفقیتها و نقصانها را بازشناسی نموده و راه حلها
را پیشنهاد نمایند .پس از بحث و بررسی ،اهم مواردی که مورد تأکید و پیگیری قرار میگیرد ،بشرح ذیل
می باشند:
 1خوشبختانه کشور در شرایط جدید پسا تحریم قرار گرفته است ،همانطوریکه تحریم در ابتداییترین
مراحل خود بخش حمل و نقل دریایی و سپس صنایع دریایی را هدف قرار داده بود ،ضروری است بصورت
هدفمند پشتیبانیهای الزم از این بخش صنعت و اقتصاد کشور بصورت زیر بعمل آید:
 مجددا ً پیگیری مستمر همه دست اندرکاران صنایع دریایی علیالخصوص وزارت صنعت ،معدن و تجارتدر گنجاندن صنایع دریایی بعنوان بخشی از راه حل عبور از بحران رکود و اشتغال کشور در برنامه ششم توسعه
مورد تاکید میباشد.
 حواسمان باشد شیرینی رفع تحریم ها را با تقدیم بازار صنعت دریایی به خارجی ها تلخ نکنیم لذا ضمنجلوگیری از واردات بیرویه قطعات ،تجهیزات و خدمات ،حسب ضرورت تامین اقالم خاص از خارج ،به گونهای
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انجام ش��ود که خدمات پس از فروش بویژه نصب ،راه اندازی و آزمایش را صرفاً از طریق ش��رکتهای فنی و
مهندسی داخلی انجام پذیرد.
 با توجه به رکود موجود در صنعت حمل و نقل دریایی و اثرات س��وء آن در اش��تغال ،پرداخت دس��تمزد،رعایت مسائل ایمنی کار بر روی شناورها و همچنین در راستای سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی در
دریا ،اتحاد و اجرای سیاستهای حمایتی همچون ایجاد صندوق حمایتی دریانوردان ،اعطای سوخت یارانه ای
و  ...ضروری است.
 2با توجه به نیاز کشور به یک سند باالدستی دریایی و زحمات چند ساله جهت تدوین و تصویب سند
جامع دریایی در شورای عالی انقالب فرهنگی ،از ریاست محترم جمهور درخواست میگردد که با ابالغ سند
فوق زمینههای الزم جهت رفع مشکالت و سرعت گرفتن توسعه دریایی کشور را فراهم نماید.
 3از آنجا که رشد علمی کشور در حوزههای دریا در سالهای اخیر قابل توجه بوده ،ضروری است نقشه
راه توس��عه فناوریهای کش��ور تکمیل و سریعتر با همکاری ارگانها و سازمانهای دریایی به اجرا گذاشته
شود.
 4بر توسعه گردشگری دریایی بعنوان یکی از محورهای توسعه دریایی کشور ،بویژه از طریق کاهش
بوروکراسیهای اداری موجود در امر اخذ مجوزهای فنی ،ایمنی و قانونی تأکید می گردد.
 5اص�لاح و ب��از معماری نظام حکمرانی و اصالحات نهادی بخش��ی امور دریایی در کش��ور با تاکید
بر تمرکز ،اصالح و تقویت نقشهای سیاس��تگذاری ،تنظیمگری و اس��تفاده حداکثری از توان بخشهای
خصوصی و غیردولتی در ایفای نقش تس��هیلگری و ارائه خدمات با کمک جامعه دریایی کشور از مراجع
متولی دولتی و قانونگذاری پیگیری شود.
 6ارگانهای دریایی در راس��تای توسعه صنایع دریایی کشور و اهداف توسعه پایدار بویژه هدف حفظ
و بهره برداری پایدار دریایی ،همچنین به منظور تحقق عملی اقتصاد مقاومتی حفاظت از محیط زیس��ت
دریایی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
 7ب��ا توجه به ایجاد و تقویت افراد و ش��رکتهای توانمند داخل��ی در زمان تحریمهای ظالمانه ،بکارگیری
شناورهای خدمات فراساحلی و تامین سایر اقالم و خدمات مورد نیاز صرفاً از طریق مناقصات داخلی انجام شود.
 8ضمن تشکر از تدابیر و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی ،موسسات رده بندی ایرانی ،شرکتهای
کشتیرانی ج.ا.ا و نفتکش و دیگر صاحبان و یا مالکان کشتیها و صنایع ،بویژه در شرایط تحریم با توجه به
اثبات توانمندی مؤسسات ردهبندی ایرانی هم از حیث تکنولوژی مورد نیاز و هم از نظر نیازمندیهای قانونی
و اعتباری ،انتظار میرود به جهت حفاظت از ناوگان تحت مالکیت ایرانی هرچه س��ریعتر کلیه شناورها با
مالکیت ایرانی تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته و ضمن آنکه ردهبندی کلیه شناورهای متردد
در آب  ه��ای منطقهای اعم از خلیج فارس ،دریای عمان و دریای خزر صرفاً به موسس��ات ردهبندی ایرانی
واگذار گردد .در س��ایر موارد و در صورت لزوم ضمن بکارگیری محدود و مدیریت ش��ده خدمات مشترک
مؤسسات ردهبندی ایرانی و خارجی ،از طریق موسسات رده بندی ایرانی ،گواهینامههای قانونی صرفاً توسط
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مؤسسات ردهبندی ایرانی صادر گردد.
 9ضروری است سازمان بنادر و دریانوردی با بازنگری روال صدور مجوزهای کارخانجات کشتیسازی
و تعمیرات ش��ناورها و سایر تأسیسات ساحلی تدارکات و خدمات رسانی به شناورها باعث توسعه اینگونه
خدمات در کشور گردیده و با در نظر گرفتن معافیتهای گمرکی و یا تخفیفات عوارض بندری بنحوی که
منجر به جذب و ایجاد انگیزه در مالکان کشتی برای بهرهگیری از این خدمات تشویق نماید .همچنین از
سازمان بنادر و دریانوردی درخواست میگردد با رعایت ابالغیه وزیر محترم راه و شهرسازی ،ضمن کاهش
نقش تصدیگری خود ،از واگذاری امور به شرکتهای وابسته خودداری نماید.
 10آموزش��های مهارت محور یکی از نیازهای اساس��ی توس��عه صنعت دریایی کشور می باشد .از کلیه
مراجع متولی درخواست میگردد که ضمن حمایت از موسسات آموزشی و ردهبندی برای تعریف نیازمندی
ها و س��رفصلهای چنین دوره های آموزشی ،طی این دوره  ها جزء الزامات بکارگیری نفرات و متخصصان
در صنایع دریایی و دریانوردی گردد .همچنین الزم اس��ت رش��تههای تحصیلی دریایی جزء شرایط احراز
پستهای تخصصی در سازمانها و ارگانهای دریایی قرار گیرد.
 11اشتغال یکی از دغدغههای مهم دانشجویان و فارغالتحصیالن رشتههای دریایی میباشد .در این راستا
واگذاری حداکثری کارها و پروژهها به مبادی داخلی ،جهت در اختیار قراردادن فرصتهای شغلی برای جوانان
جویای کار مورد تاکید قرار می گیرد.
 12با توجه به اهمیت نقش نیروی انس��انی در افزایش قابلیت و بهرهوری ناوگان ملی و صنایع دریایی،
ضروری اس��ت شغل دریانوردی در همه ردهها و عناوین ش��اغل در انواع شناورها ،فارغ از حوزه تردد ،جزء
مش��اغل سخت و زیان آور به رسمیت شناخته شود .همچنین به منظور ایجاد انگیزه در دریانوردان ایرانی
معافیتهای مالیاتی حقوق و دستمزد تصریح شده در قوانین ،اجرایی گردد .در این راستا همکاری و تعامل
کلیه ارگانهای ذیربط و متولی امر ،تا حصول نتیجه قطعی را خواستاریم.
 13با توجه به وجود مغایرتها و تناقضات بین مقاوله نامه کار دریایی و برخی از قوانین و مقررات جاری
کش��ور ضروری است اقدامات الزم جهت تغییر ،تطبیق و در صورت لزوم تنقیح قوانین جاری و با حمایت
کلیه دستگاههای قانون گذار و مجری صورت پذیرد.
 14ضمن تأکید بر به روزرس��انی فناوریهای دریایی الزم اس��ت حمایتهای ویژه از توس��عه و ارتقاء
شرکتهای دانش بنیان دریایی و کارآفرین در حوزه دریایی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بصورت گستردهتر صورت گیرد.
 15فرهنگ سازی و ترویج موضوع دریا از نیازهای مهم این حوزه استراتژیک محسوب شده لذا بدینوسیله
از کلیه سازمانها و نهادهای دریایی بخصوص ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی که در این
زمینه اقدامات مؤثری را انجام داده تشکر میگردد و توسعه این فعالیتها مورد درخواست می باشد.
مراکز و ارگانهای دریایی کشور
مهرماه  -1395جزیره کیش
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3

نمايشگاهبينالمللي
صنايع دريايی و دريانوردی ايران

IRANIMEX 2016
نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايی و دريانوردی

گزارش تصويري از نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی

و دریانوردی

گزارش تصویری بازدیدها و گش�ت دریایی هجدهمین

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

مراکز و ش�رکت های حاضر در نمایش�گاه بین المللی

صنایع دریایی و دریانوردی

نتایج نظرسنجی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و

دریانوردی
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نمايشگاهبينالمللي
صنايع دريايی و دريانوردی ايران

هجدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی  IRANIMEX2016عصر روز بیست و
هفتم مهرماه  1395با حضور امیردریادار ش��مخانی ،دبیر شورای امنیت ملی ،امیر دریادار سیاری ،فرمانده
نیروی دریایی ارتش ،دکتر مونس��ان ،رئیس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد کیش ،امیر رس��تگاری،
رئیس سازمان صنایع دریایی کشور ،مدیر نمایشگاه یوروپورت هلند و جمعی از مسئولین و مدیران ارگانهای
دریایی کشور و همچنین مدیران شرکت های بین المللی افتتاح گردید تا یکی دیگر از بزرگترین رویدادهای
دریایی کش��ور در جزیره کیش کلید بخورد .در ابتدا دبیر نمایشگاه ضمن ارائه گزارش اجمالی از نمایشگاه
 IRANIMEX2016از امیر دریادار ش��مخانی دعوت به افتتاح نمایشگاه نمود سپس ایشان با استعانت
از کالم اهلل مجید و پس از نواختن سرود جمهوری اسالمی ایران توسط گروه موزیک نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران با نام و یاد خداوند متعال نمایشگاه  IRANIMEX2016را افتتاح نمودند  .در
طول این نمایشگاه مقامات و اصحاب جامعه دریایی و همچنین شرکت های بین المللی همپای اقشار عمومی
از این نمایشگاه بازدید نمودند.
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نمایشگاه بینالمللی ، IRANIMEX2016
بهترین فرصت تبادالت بین المللی دریایی
دبیر هجدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و

دریانوردی کیش از حضور  26کشور دنیا در این نمایشگاه
خب��ر داد و گفت :کش��ورهایی نظیر هلند ،چی��ن ،آلمان،
کورواس��ی ،ترکیه ،امارات ،س��نگاپور ،ایتالیا ،نروژ ،روسیه،

پرتغال ،سوئد ،ژاپن ،اکراین و ...از جمله بخش هایی هستند

که در این نمایشگاه حضور دارند.

پیمان مسعود زاده درباره اهداف این برنامه اظهار کرد :هدف نخست در این نمایشگاه توسعه تجارت صنعت

دریایی در همه زمینه های کش��تی سازی ،کشتیرانی ،شیالت ،محیط زیس��ت ،بحث های طراحی و ...است

همچنین هدف دوم در این بخش آشنایی ،اطالع رسانی و فرهنگسازی است.

مس��عود زاده ادامه داد :بازدید بیش از  260دانشجوی رشته صنایع دریایی به همراه دانش آموزان منطقه از

جمله اقداماتی است که در راستای فرهنگ سازی انجام شده است .وی افزود :همچنین غرفه بومیان کیش نیز

با هدف شناساندن فرهنگ جزیره در کنار بخش صنایع دستی داخل نمایشگاه حاضر هستند.

دبیر هجدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش از مش��ارکت  25درصدی بخش

خارجی در این نمایشگاه خبر داد و افزود :با توجه به اینکه  25درصد شرکت های حاضر در نمایشگاه شرکتهای
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خارجی هستند ،سعی داشتیم که صنایع دستی و فرهنگ بومی را نیز ترویج کنیم و از این پتانسیل نهایت بهره

برداری را داشته باشیم.

مسعود زاده اجرای طرح بزرگترین نقاشی دریایی ایران را نیز ازجمله برنامه های حاشیه ای این نمایشگاه خواند

و گفت :گشت دریایی و بازدید ازپرورش ماهی در کنار رونمایی از شناور صبا که قابلیت حمل هلکوپتر را دارد و
شناور مسافربری کالس ذوالفقار از دیگر برنامه های حاشیه نمایشگاه می باشد.

فعالیتهایجانبینمایشگاه
در حاشیه این نمایشگاه و در قالب فرهنگ سازی عمومی و آشنایی هرچه بیشتر با دریا و فرهنگ دریایی
فعالیتهای جنبی از قبیل:
الف) ترسیم بزرگترین نقاشی دریایی کشور با همت و هماهنگی روابط عمومی منطقه آزاد کیش توسط
مردم و دانش آموزان جزیره کیش
ب) بازدید از ناوشکن جماران
ج) بازدید از مزرعه پرورش ماهی در قفس
د) بازدید از شناور تندرو برد بلند بالگردبر شهید ناظری
ه) بازدید از شناورها و طرح توسعه بندر و کارخانه کشتی سازی کیش (بوت سرویس) و گشت دریایی
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همچنین در نمایشگاه  IRANIMEX2016غرفه هایی با موضوعات زیر درنظر گرفته شده بود:
 -1غرفه بومیان کیش جهت آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم بومیان کیش
 -2غرفه شهدای غواص و تبیین ارزش های دفاع مقدس با نگرش گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غواص
 -3غرفه سازمان حفاظت محیط (معاونت امور محیط زیست دریایی)

بازدیددبیرشورایعالیامنیتملیکشورازجزیرههندورابی

دریابان علی ش��مخانی در س��فر به جزیره کیش از جزیره
هندورابی بازدید کرد .دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور که
به منظور شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی و دریانوردی کشور به جزیره کیش سفر کرد به همراه
دکتر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و دریادار
حبیب اهلل س��یاری فرمانده نی��روی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران از جزیره هندورابی بازدید کردند.
در این بازدید دریابان شمخانی از نزدیک از فرودگاه و بندرگاه
کیش دیدن کرد و در جریان برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه جزیره هندورابی قرار گرفت.
طرح توسعه جزیره هندورابی با رویکرد اکوتوریست از سال  93درپی دستور رییس جمهور در دستور کار سازمان
منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
شمخانی؛ضرورتتبدیلنمودنتهدیداتجدیدبهفرصت

دفاعشمخانیازدستگاهدیپلماسی

دریابان «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت
ملی ایران در جریان بازدید از هجدهمین نمایشگاه
بین الملل�ی صنایع دریایی و دریا ن�وردی در کیش
افزود :نباید مطالبات مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور از
طرفهای خارجی به اعتراف نمودن به شکست تعبیر شود و با
متهم سازی کارگزاران خدوم کشور زمینه پیگیری مطالبات
قانونی کشور از طرفهای مذاکره کننده محدود و تامین منافع
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کشور تحت تاثیر رقابتهای سیاسی قرار بگیرد.
وی در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی در جزیره کیش گفت:
بهرهمندی توسعه محور از ظرفیتهای گسترده دریا ،ضرورتی اجتناب ناپذیر در حوزه تامین امنیت ،شکوفایی
اقتصادی و تعالی علمی است.
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دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت
راهبردیکریدورهایآبیوموقعیتویژهژئوپلیتیکی
کش��ورمان در دسترس��ی به آب ه��ای آزاد و قرار
گرفتن در کانون انرژی جهان افزود :ارزیابی مولفه
های موازنه قدرت نشان می دهد که امروز تهدیدات
ترکیبی دریاپایه در بخش��های نظامی ،اقتصادی و
توسعه ای منافع حیاتی جمهوری اسالمی ایران را
هدف گرفته اس��ت .وی با تاکید بر ضرورت تبدیل
نمودن تهدیدات جدید به فرصتی برای منس��جم
نمودن ظرفیتهای بالقوه کش��ور در ح��وزه دریا
افزود :برای مدیریت شرایط موجود و ایجاد تغییرات
متناسب با تامین منافع کشور  ،می بایست تمامی
نهادها و سازمان های ذیربط با درک شرایط جدید
راهکارهای مواجهه هوشمند با متغیرهای نوین را در
دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به سبک بومی ایجاد شده در صنایع
دریایی بخش دفاع که موجب شکل گیری قدرت
منحصر به ف��رد دریایی برای جمهوری اس�لامی
ایران شده است ،اظهار داشت :پیوند هدفمند میان
نیروهای مسلح و مجموعه توان علمی  ،صنعتی و
دانش��گاهی در بخشهای دولتی و خصوصی امکان
بهره گیری از مس��یرهای میانبر برای پشتیبانی از
راهبردهای دریایی کشور را فراهم می نماید .
دریابان شمخانی با بیان اینکه سازمان ها و نهادهای
اقتصادی باید در شرایط پسا برجام استفاده بیشتری
از ظرفیت های گسترده دریا داشته باشند خاطر نشان
کرد :منابع دریا این فرصت را به اقتصاد ملی می دهد
تا با وجود محدودیت منابع و کمیابی آن در زمین،
تولید کاالهای سرمایه ای و مصرفی افزایش یافته و از
این مسیر ایجاد اشتغال و تولید ثروت شود .شمخانی
شرایط پسا برجام را واجد فرصتهای جدید برای بهره
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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گیری از قابلیتهای دریا پایه کشور عنوان کرد و اظهار داشت:صاحبان تریبونها ،رسانه های گروهی و صاحب نظران
کشور باید با نگاه ملی و غیر سیاسی از فضای نقدهای دوران مذاکرات به سمت پشتیبانی از دولت برای پیگیری
مصرانه حقوق برجامی کشور حرکت نمایند .نماینده مقام معظم رهبری افزود :نباید مطالبات مسئولین سیاسی و
اقتصادی کشور از طرفهای خارجی به اعتراف نمودن به شکست تعبیر شود و با متهم سازی کارگزاران خدوم کشور
زمینه پیگیری مطالبات قانونی کشور از طرفهای مذاکره کننده محدود و تامین منافع کشور تحت تاثیر رقابتهای
سیاسی قرار بگیرد .وی افزود :به شهادت تاریخ  ،کشورایران همواره تمدن دریایی بوده و در دریا با اهداف اقتصادی
حضور معنی دار داشته است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :سواحل ،ثروت های بالقوه هستند
که نیازمند توجه و سیاستگذاری صحیح برای مدیریت توانمندی ها و بکارگیری استعدادهاست .شمخانی افزود:
جای تاسف دارد که در برخی سواحل ما وضعیت معیشتی مردم دچار مشکل است و این به معنای عدم بهره گیری
مناسب از فرصت ها و هدر رفتن ثروت ملی است .وی با اشاره به اینکه پرداختن حقیقی به توسعه همه جانبه دریا
محور ،موجب برون رفت جامعه ما از وضعیت دشوار فعلی میگردد تاکید کرد :آبادانی سواحل جنوبی و توسعه آن
ها به تنهایی پاسخگوی بسیاری از تهدیدات و تضمین کننده منافع و امنیت ملی خواهد بود.
نماینده مقام معظم رهبری گفت :منافع دریا برای همه است و از امکانات و فرصت های آن در عرصه های
علمی ،اقتصادی ،تجاری ،دفاعی بایستی استفاده شود و هر نهاد ،سازمان و دستگاهی که در این زمینه پیشگام
باشد و به کشور و مردم نفع بشتری برساند در اقتصاد مقاومتی پیشگام است.
دریابان شمخانی با یادآوری قدرت و دستاوردهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران در دفاع از مرزهای
آبی کشور از ساحل تا آب های آزاد بین المللی تاکید کرد :حضور نظامی ایران در خلیج فارس موجب تامین و
تضمین امنیت و ایجاد زمینه های گسترش تجارت و تردد ایمن نفت کش ها شد.
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مونسان؛ مدیر عامل منطقه آزاد کیش:

نمايشگاه خود باوري ،ابتكار و تخصص دريايي ايران
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در جریان بازدید از
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی
خاطر نشان ساخت :اين نمايشگاه همان خود باوري ،ابتكار
و تخصص دريايي ايران اس��ت .برگزاري اين نمايشگاه را در
جزيره كيش فرصت مغتنم براي منطقه و كشور عزيزمان
دانس��ته و بسيار خرسندم كه به نمايندگي از سوي منطقه
آزاد كيش ميزبان صاحب نظران ،كارشناسان و متخصصان
صنعت مهم دريايي در اين رويداد بينالمللي هستم .منطقهاي كه در سالهاي اخير توانسته است با برگزاري
نمايشگاههاي تخصصي بين المللي جايگاه مناسبي را در عرصه تبادالت اقتصادي و بازاريابي در منطقه كسب
نمايد .وي در حاش��یه این نمایشگاه افزود :برگزاري نمايشگاه صنایع دریایی و دریانوردی اين فرصت را براي
متخصصين ايجاد مي كند تا با فعاليت ها و اقدامات همكاران خود در س��اير ش��ركت و موسسات و همچنين
نهادهاي دولتي و خصوصي و صنايع بين المللي دريايي از كشورهاي مختلف آشنا شده و با آنان به تبادل نظر
پردازند و بتوانند ضمن بهره مندي از توان علمی همدیگر ,در جهت اعتالي هرچه بيشتر اين صنعت همكاري
هاي مشترك را نيز آغاز نمايند .مونسان اعالم کرد :جزيره زيباي كيش در ميانه خليج فارس پيوندي عميق با
دريا دارد ،فرح بخشي و لطافت اين منطقه گردشگري نه تنها ساالنه بیش از یک و نیم میلیون گردشگر را به
خود می خواند بلکه تاسیسات دریایی آن ,همطراز با بسیاری بنادر توسعه یافته دیگر ,مستعد برقراري روابط
تجاری گسترده با سایر نقاط تجاری دنیا می باشد.
وی در خصوص وجه مهم اقتصاد دريايي كيش گفت :این وجه مهم مربوط به توسعه بندرصيادي و بندر تجاري
كيش است بطوريكه اين منطقه را به لحاظ ساختاري براي پردازش كاال از طريق ري اكسپورت و صنايع تبديلي
آماده می سازد .بدين لحاظ اهميت اين بندر تجاري و توسعه آن يكي از اصلي ترين برنامه هاي سازمان منطقه
آزاد کیش است .در همين راستا با اختصاص سهم عمده اي از بودجه عمراني كيش به اين بخش ,توسعه این
بندر تا پهلوگیری شناورهای  35هزار تنی هدف گرفته شده و به نظر می رسد تا بهره برداری از این طرح ملی
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زمان زیادی باقی نمانده است .مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان از زحمات و تالش دست اندركاران
برگزاري هجدهمين نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايي و دريانوردي که با تأسي از رهنمودهاي رهبر معظم
انقالب در سال "اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل" ،گامهاي مؤثري در جهت رشد و توسعه هرچه بيشتر صنايع
دريايي و دريانوردي برداشته اند ،تقدیر و تشکر کرد.

تاسيساتدرياييوجايزهپروژهبرترساختگويشناور

شركت تاسيسات دريايي در مراسم اختتاميه هجدهمين
همايش صنايع دريايي لوح سپاس اين رويداد صنايع دريايي
را به دليل ساخت نخستين گوي شناور با قابليت بارگيري
ميعانات گازي به خود اختصاص داد .س��اخت گوي شناور
( )SPMبا هدف بوميس��ازي تجهيزات مورد نياز صنعت
درياي��ي نفت وگاز و تحقق سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي
انجام شده است.
مهندس رحمانی در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی خاطر نشان کرد :اين شركت از سوي
سازمان مديريت به عنوان  100شركت برتر ايراني در بخش شركت هاي فني و مهندسي شناخته شده است ،بر
اجراي  6ميليارد دالر پروژه در سايت اين شركت فراساحلي در ياردهاي خرمشهر اشاره كرد.
وي همچنين با اشاره به اشتغال زايي قابل توجه اين شركت در خرمشهر نيز توانمندي هاي اين شركت را در
بخش شناورها و تجهيزات براي حاضران ارائه نمود .مديرعامل شركت تاسيسات دريايي با تاكيد بر اينكه اين
ش��ركت اجراي سه نوع كار را در ميدان گازي پارس جنوبي برعهده دارد؛ تصريح كرد :انجام عمليات حفاري،
ساخت سازه هاي دريايي و نهايتا احداث خط لوله دريايي فعاليت هاي اين شركت را در بخش فراساحل اين
ميدان تشكيل مي دهد .وی در ادامه افزود :به جرات ميتوان حضور قابل توجه شركت هاي بين المللي ،عامل
تمايز اين نمايشگاه با دیگر رویدادها و حتی سالهاي گذشته دانست .ضمناً شرکت تاسیسات دریایی به همراه
شركت هاي تابعه همچون پوالد فرآيند بين الملل اروند ،صنعت گستر كيش ،نيلسان كيش و سكان اروند در
این نمایشگاه حضور دارند و پذيراي مخاطبين و به ويژه شركت هاي خارجي حاضر در نمايشگاه هستند.

[]52

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور

Iran International
Maritime & Offshore
Technologies Exhibition

th

IRANIMEX2016

18 - 21 Oct. 2016 - Kish Island

مهندس رحماني در بخش ديگري از سخنانش در خصوص اهميت ساخت داخل تجهيزات صنعت فراساحل
نيز تصريح كرد :ايجاد كميته س��اخت داخل در اين ش��ركت فراساحلي پاسخي به اين نياز است كه مي توان
س��اخت گوي شناور و همچنين  ROVرا دستاورد مهمي در اين مسير دانست .وي تاكيد كرد :اين شركت
تالش دارد تا در حد امكان ،كاال و تجهيزي كه در ايران امكان توليد دارد؛ را خريداري نكند.
مهندس صفری؛ مدیر عامل موسسه رده بندی ایرانیان:

همایش و نمایشگاه صنایع دریایی به یک اتاق فکر بزرگ در این عرصه تبدیل شده

مؤسسه ردهبندي ايرانيان سازماني مردم نهاد و غيرانتفاعي
است که براي ارتقاء سطح ايمني ،امنيت ،کيفيت و فنآوري
در زمينههاي مختلف علمي ،آموزشی ،فني ،توليدي ،صنعتي
و خدماتي در صنايع و بخشهای مختلف و مرتبط با آن در
سطح ملی و بینالمللی فعاليت مينمايد.
مهندس صفری ،در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی
صنایع دریایی و دریانوردی اظهار داش��ت :نمایشگاه صنایع
دریایی که با همت جامع انجمن مهندسی دریایی برگذار میگردد یکی از رویداد های مهم صنایع دریایی بوده
که برای همفکری و عرضه محصوالت و توانمندی های تمام جامعه دریایی کشور الزم بوده و به یک اتاق فکر
بزرگ در عرصه صنایع تبدیل شده که هر ساله به یک گردهمایی مبدل می گردد
مدیر عامل موسسه رده بندی ایرانیان در ادامه افزود :اقتصاد کشور در زمان حاضر در شرایط پساتحریم و ایجاد
رابطه های جدید در فضایی متفاوت نسبت به سال های گذشته قرار دارد و از این رو ضرورت توجه به صنایع
دریایی باید یکی از اولویت های رونق اقتصادی در کشور باشد.
وی افزود :حضور شرکت های بین المللی با همت تیم برگزار کننده نمایشگاه هجدهمین صنایع دریایی سال
 95را دچار تحول و نشاط بیشتری کرد که این امر جای تقدیر و تشکر ویژه دارد و امید است این اتفاق با ایجاد
اتاق های بازرگانی در کنار نمایشگاه و ایجاد میز گردهای تخصصی متناسب با فعالیت شرکت های داخلی و
خارجی زمینه سازی تحول جدید و کسب سرمایه خارجی برای توسعه و رونق بازار صنایع دریایی باشد .
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مجید ایزدخواه؛ مدیر اجرایی نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی:

بلوغنمایشگاهصنایعدریاییودریانوردیایران

مجید ایزدخواه ،مدیر اجرایی و مجری برگزاری نمایشگاه
صنایع دریایی و دریان��وردی گفت :جزیره زیبای کیش در
قلب خلیج فارس ،بار دیگر ش��اهد برپائی بزرگترین رویداد
دریایی کشور بود .هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی و دریانوردی که عرصه با ش��کوه ارائه پیشرفت ها و
دست آوردهای جمهوری اس�لامی ایران در بخش صنایع
دریایی و دریانوردی محسوب می شود ،فرصت مناسبی را
فراهم آورد تا دس��ت اندرکاران این بخش در فضائی کامال تخصصی گردهم آمده و به تبادل نظر و مذاکرات
تجاری بپردازند .صنایع دریایی در اقتصاد بسیاری از کشورها بویژه کشورهایی که دسترسی گسترده به سواحل
دارند از آن جهت با اهمیت است که عالوه بر ایجاد اشتغال موثر باعث به تحرک در آمدن صنایع جانبی آن می
شود .طی سال های اخیر صنایع دریایی در جمهوری اسالمی ایران به پیشرفت های چشمگیری نائل شده است
و اکنون مهندسان و کارشناسان کشور عزیزمان قادرند پیچیده ترین وسائل و تجهیزات دریایی را تولید نمایند.
ساخت سکوهای نفتی و سازه های دریایی ،ساخت انواع شناورهای سبک و سنگین تجاری و نظامی تنها نمونه
هایی از پیشرفت های ارزشمند کشورمان در این صنعت بشمار می روند .عالوه بر این جمهوری اسالمی ایران
با در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان تجاری ،نفتکش و صیادی در منطقه ،نقش موثری را در توسعه مبادالت
بازرگانی جهان ایفا می نماید.
وی افزود :جايگاه صنايع دريايي و نقش ارزنده آنها در رشد و شكوفايي و حركت پرشتابتر جوامع بشري و
همچنين ظهور و بروز تكنولوژي هاي نوين اين صنعت ،چشم انداز اقتصادي كشورها را معطوف به بهره برداري
صحيح و گسترده از درياها و صنايع وابسته به آن نموده است .از اين رو نقش انكار ناپذير صنايع دريايي در توسعه
و پيشرفت كشورها به عنوان ابزار كارآمد ارتباطي بين مراكز اقتصادي ،صنعتي و تجاري دنيا بر همگان روشن
است و هر روزه بر نقش ويژة آن افزوده مي گردد.
مدیر اجرایی نمایش��گاه  IRANIMEXافزود :به دنبال برگزاری هفده دوره نمايش��گاه بينالمللی صنايع
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دريايي و دریانوردی ايران تاکنون و به رغم مش��کالت و موانع مختلف ،امس��ال نیز هجدهمین نمايش��گاه
بينالملل��ی صنايع دريايي و دريانوردی اي��ران ( )IRANIMEX2016در مهر ماه س��ال ،1395با هدف
شناس��ايي و معرفی فرصتهای سرمايه گذاری و ارائه توانمنديها و آخـرين دستاوردهای صنايع ،تأسيسات
و سامانههای دريايي و بندری جمهوری اسالمی ايران در سطح بينالمللی برگزار می گردد تا بار دیگر شاهد
نمایش توانمندی ها و دستاوردهای دریایی کشور باشیم.
مهندس ایزدخواه در ادامه اعالم داش��ت :از ویژگی های مهم و بارز این دوره از نمایش��گاه صنایع دریایی و
دریانوردی ،حضور بیش از  116شرکت خارجی از کشورهای هلند ،ایتالیا ،آلمان ،رومانی ،انگلستان ،فرانسه،
اسپانیا ،کرواسی ،نروژ ،اس��تونی ،پرتقال ،یونان ،سوئد ،ترکیه ،اوکراین ،هندوستان ،عمان ،روسیه ،صربستان،
لهستان ،سنگاپور ،امارات ،آذربایجان ،چین ،ژاپن و کره جنوبی در کنار بیش از  250شرکت داخلی فعال در
حوزه دریا بوده که در نوع خود بی نظیر است .هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش در حالی
به بلوغ خود می رسد که به لحاظ کمی با اشغال کل فضای نمایشگاهی معادل  21000متر مربع شاهد رشد بی
نظیری در نمایشگاه هستیم که به لحاظ کیفی نیز در صدر نمایشگاه های داخلی قرار دارد.
وی افزود :بدیهی است حضور بی سابقه این تعداد شرکت بین المللی در حوزه صنعت دریایی در نگین خلیج
فارس ،متاثر از ش��رایط پس��ا برجام است که نگاه دنیا به کش��ور جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور
استراتژیک و امن جهت سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی در منطقه خاورمیانه است .این شرکت های
خارجی بسیار عالقمند به گسترش روابط اقتصادی و تجاری با شرکت های ایرانی ،با رویکرد انتقال فناوری،
تکنولوژی و سرمایه گذاری در همه حوزه های دریایی کشور هستند.
وی همچنین در ادامه اعالم کرد :پس از برگزاری نمایشگاه سال گذشته طی یک توافقنامه بلند مدت با شرکت
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نمایشگاهی یوروپورت هلند توانستیم نمایشگاه  IRANIMEXرا یک نمایشگاه اثرگذار و با پتانسیل باال در
تقویم جهانی نمایشگاه های دریایی و در سطح نمایشگاه های بین المللی دنیا معرفی نماییم .در همین راستا،
توافقنامه هایی با نمایش��گاه های بزرگ دنیا انجام شد که ضمن حضور  IRANIMEXدر عرصه های بین
المللی بتوانیم نسبت به انتقال تکنولوژی و دانش دریایی و همچنین معرفی دستاوردهای صنایع دریایی کشور
گامی کوچک در جهت اعتالی این صنعت مهم کشور برداریم.
ایزدخواه در پایان افزود :بيشك مشاركت حداكثري تمامي ارگانها و سازمانهاي اين صنعت مهم در به كار
بستن همت و تالش مجدانه در جهت رشد و توسعة مضاعف اين صنعت و ارتقاء دانش فناوريهاي دريايي به
ويژه در شرايط حساس كنوني ،نقش حياتي و سازنده خود را بيش از پيش ضروري مي نمايد و اميد است در
جريان برگزاري اين رويداد بزرگ در منطقه آزاد كيش  ،ضمن نمايش قدرت دريايي ايران اسالمي به جهانيان،
زمينه تحوالت چش��مگير در اين صنعت ،بيش از پيش فراهم گرديده و اهداف تعيين شده اين همايش نيز
محقق شود.
دکتر مظفری؛ مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی:

بهکارکردغیرترویجینمایشگاهاهمیتبیشتریبدهیم

دکتر مظفری در بازدید از نمایشگاه و درباره ضرورت برگزاری
نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی گفت :ضرورت برگزاری
نمایشگاه صنایع دریایی باید بعد از این مدت به سطح جدیدی
از فعالیتها برسد و فقط به فعالیت های ترویجی منجر نشود.
به نظر من رویکرد نمایشگاه از رویکرد ترویجی به غیرترویجی
تبدیل بش��ود بسیار بهتر است .یعنی شرکت ها را به سمت
فعالیت هایی که موجب اقدام و هدفمند باشد سوق دهد.
وی در ادامه افزود :بی گمان وقتی 90درصد ارزش صادرات و واردات وزنی کشور ما از طریق دریا صورت می
گیرد ،نشان دهنده اهمیت دریا است .در شرایط پسابرجام اولین گشایش ها یا در بانک ها رخ می دهد یا در
تحول و فعالیت در حمل و نقل دریایی و هوایی که باز حمل و نقل دریایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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شرایط پسابرجام به این دو حوزه رونق بیشتری داده و ضرورت آن برای صنایع دریایی بیشتر حس می شود .وی
در انتها افزود :کارکردهای بین المللی نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی باید بیشتر در زمینه عقد قراردادها
باشد و در جنبه عملی تجارت های دریایی منجر به تحول و پیشرفت در این حوزه بشود.
احسان اهلل موسوی؛ مدیر عامل شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید:

هدف گذاری برای گسترش ارتباط با شرکت های خارجی

ش��رکت توسعه س��ازه های دریایی تس��دید بعنوان یک
پیمانکار عمومی در پروژ های باالدس��تی وپایین دس��تی ،
در هر دوحوزه خش��کی و فراس��احل در صنعت نفت ،گاز،
پتروش��یمی و پاالیش��گاهی ،نیروگاهی و انرژ ی های نو با
اس��تفاده از حداکثر توان داخلی درکش��ور بوده و توانایی
اجرای امور مهندسی ،تامین کاال ،اجرا ،تامین منابع مالی و
مدیریت پروژه های EPCI&Cرا دارا می باشد.
مهندس موسوی مدیر عامل شرکت تسدید در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی اعالم کرد :با
توجه به اهداف و برنامه ریزی قبلی؛ شرکت تسدید به همراه شرکت روسی کراسینه باریکادی " " KBSشریک تسدید
در ساخت دکل های حفاری دریایی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ایران حضورپیدا کرد .وی درباره
ضرورت برگزاری نمایشگاه دریایی افزود :ضرورت برگزاری این نمایشگاه بر کسی پوشیده نیست ،اما می توان به اهدافی
همچون ،حضور در مهمتری��ن رویداد صنعت دریایی و
نمایشگاهی مرتبط با حوزه کسب وکارشرکتها ،افزایش
تعامالت با ذینفعان(کارفرمایان ،افراد و شرکت های مشابه
و رقبا ،مالکین شناورها) برای برپایی نمایشگاه اشاره کرد.
البته برگزاری این نمایش��گاه های تخصصی می تواند از
توانمندی های شرکتها با توجه به مقطع حساس کنونی
در کشورنمایش بهتری ارایه دهد.
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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مدیر عامل تسدید در پاسخ به سوال مطرح شده
پیرامون شرایط پسابرجام و تاثیر آن بر شرایط حوزه
صنعت دریا پاسخ داد :با توجه به شرایط ایجاد شده
در پسا تحریم  ،محیط کسب و کار جدیدی بوجود
آمده ،که می بایس��ت نسبت به هدف گذاری برای
گسترش ارتباط با ش��رکت های خارجی اقدامات
بیش��تری انجام شود تا تعامالت با توجه به شرایط
جدید گسترش یابد .البته ذکر این نکته الزم است
که برای بعضی از نمایشگاه ها  ،نفس حضور موثر
بوده و در بعضی دیگر عدم حضور برای شرکت در
بازار داخلی یا خارجی تبعاتی بین رقبا وکارفرمایان در
پیش دارد ( مثال القای کاهش یا عدم توانمندی و)....
که می بایست درجهت شفاف سازی افکار حرفه ایی
در محیط کسب وکار فقط در آن نمایشگاها حضور
داشته وبه ارایه توانمندی ها پرداخته شود.
وی در ادامه افزود :نمایش��گاه امس��ال با توجه به
شرایط فعلی کش��ور ،تاثیرات فضای پسا برجام با
استقبال قابل توجهی به خصوص از طرف شرکت
های خارجی مواجه ش��د وش��اید یکی از پر تعداد
ترین حضورها برای ش��رکت ها چ��ه داخلی وچه
خارجی را رقم زد و در واقع این نمایش��گاه با بلوغ
خوبی همراه شد .تغییر منحنی حضور شرکت ها
نیز قابل توجه بود.در نمایش��گاه های قبلی بیشتر
ش��رکت ها چینی حاضر بودند اما امسال شرکت
های هلندی ،صربس��تانی ،پرتغالی ،روسی ،چینی
وکره ایی بیشترین حضور داشتند .به نظر می رسد،
حضور ش��رکت های خارجی در نمایشگاه با هدف
سرمایه گذاری ،فروش تکنولوژی و راه یابی به عرصه
تجارت و بازار ایران تبیین ش��ده بود .که در صورت
اس��تفاده شرکتهای ایرانی در انعقاد تفاهمنامه یا
قرارداد برای همکاری و انتقال تکنولوژی می تواند
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در رشد این صنعت بسیار با اهمیت باشد .امسال شرکت تسدید با محتوا و شکل نو در نمایشگاه حاضر شده
بود اما یکی از مهمترین موضوعات حضور مستمر مدیر عامل محترم در نمایشگاه اعتبار و رونق خاصی به غرفه
امسال داده بود و میزان حضور شرکت ها ،کارفرمایان ،پیمانکاران و فروشندگان ،داخلی وخارجی را هم در غرفه
تسدید بیشتر از سال های قبل کرده بود .اگر بخواهیم به عوامل دیگری هم برای پررونق تر بودن غرفه تسدید
تاکید کنیم ،باید به اختصاص فضا و مکان مناسب برای غرفه ،حضورفعال مدیرعامل و مدیران شرکت باریکادی
(شریک روسی در اولین تجربه حضور مشترک در نمایشگاه) ،حضور مدیران تسدید (بطور متوسط هرروز یک
نفر) و برنامه ریزی خوب با نگاه به حداقل کردن هزینه ها در طول برگزاری اشاره کرد.
مهندس مترجمی؛ مدیر عامل شرکت مهندسی بازرگانی شناور سازه پویش (:)SSP

حضور شرکت های خارجی باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار خواهد شد

ش��رکت مهندسی بازرگانی شناور س��ازه پویش در سال  1376در تهران
تاسیس و ش��روع به فعالیت نموده اس��ت .عمده فعالیت این شرکت ارائه
خدمات فروش و پس از فروش شرکت های معتبر بین المللی درایران می
باشد .مشتریان عمده این شرکت را صنایع خودروسازی ،کشتی سازی ،نفت،
گاز و پتروشیمی تشکیل می دهند.
مهندس مترجمی در خالل حضور و بازدید از نمایش��گاه صنایع دریایی
گفت  :قطعا برگزاری نمایشگاه های تخصصی بسیار مفید می باشند ،چراکه
برگزاری چنین نمایشگاه های باعث آشنایی بهتر با محصوالت به روز و نیاز
های مش��تریان می گردد .این امر باعث تبادل اطالعات و ارتباطات ش��ده و به رشد جامعه کمک شایانی می
نماید.
وی در ادامه افزود :در دوره پسا تحریم و بازگشت شرکت های خارجی به بازار ایران باعث رونق اقتصاد می
شود هر چند که هنوز برخی از کشورها با احتیاط و ترس وارد بازار می شوند لیکن داشتن ارتباط با دنیا همیشه
باعث پیشرفت می گردد .حضور شرکتهای خارجی باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار خواهد شد که به سود
مصرف کننده خواهد بود.
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مهندس محقق زاده؛ مدیر عامل شركت ارتباطات تلفن آسيا:

نمایشگاه عالی به لحاظ کیفی و کمی

ش��ركت ارتباطات تلفن آس��يا با عقد قرارداد با ش��رکت
بینالمللی ارتباطات ماهوارهاي ثریا ،نماینده ملی این شرکت
در ایران است .این شرکت با همکاری شرکای خود در منطقه
پیشرو در صنعت ارتباطات ماهوارهای و ارائهدهنده خدمات
و راهکارهای جامع مبتنی بر ارتباطات ماهواره در حوزههای
هوایی ،دریایی و زمینی است.
مهندس کس��ری محقق زاده در جریان حضور و بازدید از
نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی اظهار داشت :نمایشگاه امسال از لحاظ کیفی و کمی بسیار عالی برگزار شد.
خصوصاً حضور شرکتهای خارجی تاثیر بسزایی در این موفقیت داشت زیرا تبادل اطالعات و استفاده از دانش
و تجربه مشارکت کنندگان میتواند ابزار مهمی برای پیشرفت و ورود به بازارهای جهانی باشد.
وی در ادامه افزود :برگزاری نمایشگاههای تخصصی جهت حضور شرکتهای داخلی و شناسایی تخصصهای
داخلی ضروری میباش��د و در صورتی که به نحوی برگزار ش��ود که شرکتها بتوانند به سهولت در نمایشگاه
شرکت نمایند ،نیل به این هدف سریعتر خواهد بود .پس از طی سالهای تحریم و حضور حداکثری نیروهای
داخلی در پروژه ها ،هم اکنون در شرایط پسا تحریم نیروهای داخلی و متخصص میتوانند در کنار نیروهای
خارجی و کسب تجربه از دانش آنها در تمامی صنایع از جمله صنایع دریایی از دانش روز جهان استفاده کرده
و بهترین کارایی را داشته باشند.
مهندس مزارعی؛ مدیر عامل شركت آرایه مدرن:

نمایشگاه،میدانمقایسهباشرکتهاورقبایبینالمللی

بدیهیاستبرگزارینمایشگاهاینچنینیتاثیراتبسزاییدر
رونق اقتصادی دارد و باعث پیشرفت صنعت دریایی در کشور
میشود و اصوالً شرکتهای داخلی کیفیت کار و محصوالت
خود را در میدان مقایس��ه با شرکتها و رقبای بینالمللی
قرار داده و با نقاط ضعف و قوت خود آشنا میشوند و قطعا
بدنبال رفع مش��کالت و پیشرفت آن شرکت خواهند شد.
قطعاً پسابرجام شرایط را برای حضور شرکتهای خارجی
در کشور هموار نموده و این امر باعث رقابت و پیشرفت شرکتهای داخلی خواهد شد که در این شرایط بسیار
مهم و ضروری است.
مالک مزارعی در ادامه افزود :نمایشگاه امسال نمایشگاه بسیار خوبی بود که انتظار میرود با توجه به بهبود
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شرایط حضور شرکتهای خارجی در کشور در سالهای آینده این نمایشگاه هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ
کیفیت پیشرفت چشمگیری داشته باشد .بهترین راه برای تحقق بخشیدن به این اهداف در اولویت قرار دادن
مواد مصرفی داخلی در این حوزه و به کارگیری نیروی انسانی متخصص داخلی با چاشنی فنآوری روز دنیا و
استفاده از تجربه و علم شرکای خارجی است .جهت پربار شدن نمایشگاه در سالهای آتی پیشنهاد میشود
از شرکتهای خارجی بیشتری با تنوع حوزههای کاری در صنایع دریایی استفاده شود و در صورت امکان از
کشورهای پیشرو در صنعت دریانوردی و کشتیسازی دعوت شود.
مهندس ابراهیم زاده؛ مدیر عامل شرکت آرمان اوژن سپاهان:

نمایشگاه ،ظهور کاالها و خدمات جدید ،کسب بازارهای جدید

ش��رکت آرمان اوژن سپاهان یک شرکت مهندس��ی -بازرگانی است که در
حوزههای مختلف از جمله صنعت دریایی و نفت مشغول به فعالیت است .این
ش��رکت در راستای انتقال کاال و خدمات بر مبنای دانش روز و نیاز مشتریان
داخلی فعالیت مینماید و با بهرهگیری از توان متخصاصان داخلی و امکانات
س��ختافزاری و کارگاهی مناسب مشغول به س��اخت ادوات دوار مورد نیاز
صنایع است.
مدیر عامل آرمان اوژن سپاهان در جریان بازدید از نمایشگاه گفت :حضور عده
زیادی از افراد متخصص و بازرگان گواه این نکته است که نمایشگاه امسال کیش از کیفیت خوبی برخوردار
است .همچنین حضور پرتحرک شرکتهای خارجی نشان از تمایل جدی این شرکتها برای ورود به صنعت
دریایی ایران دارد .اين تعامالت در نهايت موجب ارتقاي کيفيت تولید کاال و خدمات در حوزه دریایی کش��ور
خواهد شد.
ابراهیم زاده افزود :با توجه به ظرفیتهای بیکران دریا ،صنعت دریایی میتواند نقطه اتکا اقتصاد مقاومتی باشد.
یکی از مصادیق درونزا و برونگرا بودن اقتصاد مقاومتی ،انتقال دانش و تکنولوژی و س��پس رش��د و ارتقا آن
خواهد بود .شرکت آرمان اوژن سپاهان با الگو قراردادن این مطلب ،در راستای ورود پیشرفتهای صنعتی به
کشور عمل مینماید.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد :باید ارتباطات با شرکتهای خارجی مستحکمتر گردد و زمینه حضور بیشتر
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آنان فراهم آید .همچنین پیشنهاد میشود به منظور حمایت بیشتر از افراد خالق و شرکتهای نوپای دانش
بنیان ،و در راستای عملی شعار اقتصاد مقاومتی ،تسهیالت و تخفیفاتی جهت حضور در این نمایشگاه فراهم آید،
تا در قالبی شایسته تالشان به معرفی تولیدات و خدمات خود اقدام نمایند.
وی در پایان اظهار داشت :رشد و تغییرات روزافزون فناوری در حوزه دریایی ،ظهور کاالها و خدمات جدید،
تنوع آن ها ،کس��ب بازارهای جدید و اس��تحکام بخشیدن به رابطه بین خریدار و فروشنده ،ضرورت برگزاری
نمایشگاه تخصصی در این حوزه را ایجاب خواهد نمود .تحوالت اخیر در عرصه اقتصاد ،در شرایط پسا تحریم،
میتواند الگوهای نوینی را برای کاهش ریس��ک فعالیت های تجاری و هدفمند کردن رویههای تولید کاال و
خدمات در صنعت دریایی ایجاد نماید .به گونهای که این نمایش��گاه میتواند برای معرفی بهتر توانمندیها
واستعدادهای تولیدی به مصرفکنندگان داخلی و خارجی و آشنایی با پیشرفت های صنعتی برای بهبود فرآیند
تولید عمل نماید.
مهندس شیرودی؛ مدیر عامل شرکت آلیاژهای صنعتی هزاره سوم:

نمایشگاه می تواند باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت گردد

شرکت آلیاژهای صنعتی هزاره س��وم در زمینه خدمات
مش��اوره ای و تامی��ن فلزات و آلیاژهای م��ورد نیاز صنایع
مختلف کشور فعالیت می کند .اهم فعالیت های این شرکت
در مدیریت زنجیره تامین کاال ،مش��اوره و شناس��ایی مواد
اولیه فلزی و آلیاژی ،دریافت سفارش ها ،مدیریت موجودی
انبارها ،ارائه پروفورما و انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی ،
حمل و امور گمرکی و ترخیص کاال می باشد.
ش��یرودی در پاسخ به سوال ضرورت برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی در کشور و تاثیر آن در روند رو به رشد
صنعت دریایی کشور اظهار داشت :با توجه به پتانسیل موجود در کشور برای صنعت دریایی برگزاری این نمایشگاه
می تواند باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت گردد و در مراحل اولیه آینده نزدیک نیازهای داخلی
ایران را تامین نماید و نیاز به واردات محصوالت و خدمات دریایی را به حداقل برساند و در چشم انداز دورتر نظر به
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صادرات خدمات و محصوالت داشته باشد .مدیر عامل آلیاژهای صنعتی هزاره سوم افزود :به نظر می رسد شرایط
پسا تحریم تا کنون تاثیر زیادی روی نه تنها این صنعت بلکه هیچ صنعت دیگری نداشته است و برای دیدن تاثیرات
آن نیاز به زمان طوالنیتری خواهد بود .پیشنهاد می کنم به جهت تخصصی تر شدن نمایشگاه قرارگیری غرفه ها
در نمایشگاه به صورت دسته بندی شده و مرتبط با هم باشد .هرچند به نظر می رسد در نمایشگاه امسال نیز نظم
خاصی به لحاظ در نظر گرفتن پاویون خاص برای هر کشور برقرار بوده است.
مهندس یزدان پناه؛ مدیر عامل برهان دریا کیش:

نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش ،مهمترین رویداد دریایی کشور

مدیر عامل برهان دریا کی��ش در جریان بازدید و حضور
در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی شرکت
برهان دریا را اینگونه معرفی نمود :واقع ش��دن عظیم ترین
ذخای��ر نفت وگاز دنیا در ح��وزه خلیج فارس و رقابت های
موجود جهت بهره گیری از این ذخایر و همچنین توس��عه
صنای��ع فراس��احلی و اجرای پ��روژه های احداث س��کو و
تاسیس��ات دریایی در منطقه نیازمند حضور شرکت های
متخصص در زمینه های پشتیبانی و فنی بوده لذا شرکت برهان دریا کیش در سال  1383در جزیره کیش
فعالیت خود را آغاز نموده و در همان سال های اولیه تالش خود را در جهت افزایش توان شناوری و پشتیبانی
معطوف داشت .بمنظور پاسخگویی به نیاز فراساحلی کشور وارد پروژه های فراساحلی گردید و با کسب تخصص
فنی و مهندسی الزم و تلفیق توان شناوری و بهره گیری از توانمندیهای متخصصین داخلی در زمینه های فنی
و پشتیبانی خود توانسته تحت مالکیت داشتن انواع کرین بارج و شناورهای تخصصی مورد نیاز بخشی از بار
توسعه صنعت فراساحل را بر عهده گیرد.
مهندس یزدان پناه در باره نمایشگاه اظهار داشت :ساخت سازه های دریایی نیازمند استفاده از فناوری روز است
و رصد رخدادها و تغییرات بنیادی در صنایع دریایی از طریق حضور شرکت کنندگان خارجی امکانپذیر بوده و
برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی مهمترین رویداد دریایی کشور است که با حضور کارشناسان و متخصصان این
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حوزه این مهم را میسر می کند و از این منظر با توجه به تعداد شرکت کنندگان خارجی و متخصصان ذیربط
نمایشگاه موفق عمل گردید.
وی در ادامه افزود :یکی از اصلی ترین ظرفیتهای کش��ور عزیز ما وجود حدود 3000کیلومتر مرز آبی در
شمال و جنوب با منابع غنی نفت و گاز و  5800کیلومتر سواحل فرصت مناسبی را برای اقتصاد ملی فراهم
ساخته که نیازمند توجه و سیاستگذاری صحیح برای استفاده از این قابلیتهای ذاتی و منابع عظیم می باشد
ولی متاسفانه بخاطر مسایل و مشکالت مطرح در صنایع دریایی و عدم شناخت برخی مسئولین از مزیتهای
این صنعت آنطوری که باید و شاید تاکنون بهره برداری مناسبی از این نعمتهای خدادادی به عمل نیامده
است.الزمه کار در دریا فرهنگسازی جهت آشنایی مردم و مسئوالن باارزش جایگاه دریا می باشد و برپایی
نمایشگاههای دریایی که طی آنها توانمندیهای شرکتها در زمینه های مرتبط با صنایع دریایی نمایش داده شود
منوط به تحت پوشش قرارگرفتن توسط صدا و سیما بستر مورد نیاز جهت جلب توجه سیاستگذاران حوزه دریا
و ارتقای کمی و کیفی شرکتها در اثر آشنایی با فناوریهای ارائه شده در نمایشگاهها را فراهم می سازد.
وی در پاسخ به سوال نقش شرایط پسا تحریم در روند رو به رشد صنعت دریایی کشور اظهار داشت :بالغ بر
2/5میلیون نفر در صنایع دریایی مشغول هستند و 90الی 95درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا صورت
می پذیرد لذا شرایط پساتحریم و استفاده از فرصتهای حاصل از این شرایط قطعا تحول جدی را در این صنعت
موجب خواهد گردید.
تهیه آمار و اطالعات از توان واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صنایع دریایی – ظرفیتهای این
بازار -سهم کشور ما از این بازار بین المللی و تالش برای افزایش این سهم و همچنین لزوم تغیر نگرش مسئولین
ذیربط به مقوله دریا و ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و تدوین قوانین مورد نیاز و حذف مقررات زاید و ایجاد
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بستر مناسب برای افزایش توان رقابتی بنادر ایران در مقایسه با بنادر حوزه خلیج فارس قطعا در تحقق اهداف
مذکور موثر است .فی المثل تعرفه های سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل الزام به خودگردانی در مقایسه با
بنادر خلیج فارس ناچارا باالتر بوده و به همین دلیل از یک نهاد حاکمیتی به ابزار بازرگانی تبدیل شده و این امر
رسالتهای این سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی در پایان برای پربارتر شدن نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران افزود :برگزاری نمایشگاه در کنار
ایجاد ساختارهای مورد نیاز برای جذب سرمایه و تدوین قوانین نقش موثری در توسعه صنایع دریایی دارد لذا
پیگیری های انجمن صنایع دریایی برای تصویب قوانین پیشنهاد شده و شناسایی موانع موجود در پیشرفت این
صنعت و انعکاس این فعالیتها در حاشیه نمایشگاه ها در پربارترشدن نمایشگاه دخیل است.
مهندس کیوان کشاورزی؛ مدیر عامل شرکت یوتیا شیمی:

نمودگشایشبازارهایبینالمللی

مدیر عامل شرکت یوتیا شیمی در جریان بازدید و حضور
در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ضمن
معرفی ش��رکت یوتیا شیمی افزود :شرکت مهندسی یوتیا
شیمی نماینده رسمی و انحصاری کمپانیهای معظم دنیا
در زمینه تامین مواد اولیه صنایع کامپوزیت و انواع آلیاژهای
فلزی فعالیت دارد.
مهندس کشاورزی در ادامه افزود :نمایشگاه صنایع دریایی
کیش با توجه به شرکت کمپانیهای اروپایی نقش انکار ناپذیری در راستای برقراری اعتماد تجاری بین المللی
فیمابین شرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی داشته است .نمایشگاههای از این دست تاثیر بهسزایی در
راستای ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین تامین کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی
دارد .این امر ضمن کاهش هزینهها ،زنجیره مس��تحکمی بین تامین مواد اولیه و تولید محصول نهایی ایجاد
مینماید .وی در پاس��خ به س��وال تاثیر شرایط پسا بر جام بر رونق صنعت اشاره کرد :شرایط پسا تحریم تاثیر
بهسزایی در راستای گشایش بازارهای بین المللی به سوی صنایع و شرکتهای ایرانی داشته است به خصوص
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صنایع دریایی که از لحاظ حساسیت و پاسداری از کیان ایران اسالمی نقش مهمی را ایفا میکند .بطور مثال
این شرکت پس از تحریمهای بین المللی نمایندگی کمپانیهای فوق الذکر را اخذ کرده تا ضمن کاهش هزینه،
از ورود محصوالت بی کیفیت جلوگیری کند.
مدیر عامل شرکت یوتیا شیمی در ادامه اظهار داشت :بر اساس نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل توس��ط رهبرمعظم انقالب بهترین راه عالوه بر حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی ،حمایت از
شرکتهایی است که پل ارتباطی با بازارهای بین المللی میباشند که نتیجه این امر حمایت از سرمایهگزاری
خارجی و انتقال تکنولوژی خواهد بود.
مهندس کیوان کشاورزی در پایان افزود :برای پربارتر شدن نمایشگاه بهتر است دعوت نامههای رسمی و دولتی
به کمپانیهای بین المللی در این زمینه ارسال گردد و تخفیفهای ویژه در نظر گرفته شود تا ضمن افزایش
مشارکت سبب ساز افزایش اعتبار نمایشگاه به عنوان یک نمایشگاه بین المللی گردد.
مهندسمسعودواحدی؛مدیرعاملشرکتپترومکانیک:

نمایشگاه تخصصی به دلیل تمرکز روی موضوع خاص نتیجه مطلوب تری دارد

شرکتپترومکانیکخاورمیانهنمایندهرسمیوانحصاری فروش،تامین قطعات
یدکی و خدمات پس از فروش شرکت  KAMAT GMBHآلمان ،تولید
کننده پمپ های پالنجری فشار باال و فوق فشار باال و انواع سیستم های واترجت
ها و واتر بالست .در جریان برگزاری نمایشگاه مدیرعامل شرکت پترو مکانیک
درباره نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش اعالم داشت :نمایشگاه صنایع
دریایی و دریانوردی امس��ال کیش نس��بت به سال های گذشته پویا تر برگزار
گردید .حضور گس��ترده شرکت های خارجی فعال در این حوزه امکان انتقال
تکنولوژی ،خدمات و همچنین رشد و توسعه علم و دانش این صنعت را فراهم
خواهد آورد .ش��رکت های ایرانی فعال در صنعت دریایی می توانند با استفاده
از موقعیت نمایشگاه و به نمایش گذاشتن توانایی های و پیشرفت های خود در این حوزه  ،رشد اقتصاد داخلی
و همچنین توسعه صنعت دریایی را فراهم آورند .اطالع رسانی برگزاری چنین نمایشگاهی قبل از آغاز آن جهت
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آگاهی پیدا کردن صنعت گران و گروه های عالقه مند این حوزه بسیار مهم می باشد که در نمایشگاه امسال به
نظر آن طور که باید انجام شده بود.
وی افزود :با توجه به موقعیت خاص دریایی کشورمان در شمال و جنوب و پتانسیل عظیم موجود در حوزه صنایع
دریانوردیبرگزاریچنیننمایشگاههایبسیارضروریمیباشد.نمایشگاههامحلیبرایارائهمحصول،خدماتوایده
های جدید در هر حوزه فعالیت می باشد ،این امر موجبات رشد و توسعه آن حوزه را فراهم می آورد.در این مسیر هرچه
نمایشگاه به صورت تخصصی برگزار شود به دلیل تمرکز روی موضوع خاص نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.
مهندس واحدی در پایان اشاره کرد :بالطبع پس از شرایط سخت تحریم ها و امکان حضور شرکت های خارجی
در ایران ومیسر شدن انتقال تکنولوژی و تجهیزات از خارج از کشور برای شرکت های داخلی ،بستر مناسبی
برای همکاری های هرچه بیشتر بین شرکت های داخلی و خارجی فعال در حوزه صنعت دریایی میسرگردید
است که این موضوع باعث گسترش ارتباطات و همچنین جنب و جوش بیشتر در بازار این صنعت می شود.
مهندس اکبر محققی؛ مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش:

امکان رایزنی های تجاری مناسب برای شرکت ها

شرکت نگین کیش به عنوان هلدینگ حمل و نقل شرکت
سرمایه گذاری غدیر در سال  1389در جزیره کیش به ثبت
رس��ید و دفتر مرکزی این شرکت در حال حاضر در تهران
واقع گردیده است .زنجیره خدمات هلدینگ طیف متنوعی
از خدمات و فعالیت های کشتیرانی و حمل و نقل در سطح
بین المللی ،ارائه خدمات دریایی و بندر در بنادر ش��مالی و
جنوبی کشور ،حمل و نقل ریلی بار با استفاده از ناوگان ملکی
و استیجاری واگن و لکوموتیو ،حمل و نقل جاده ای در گستره ملی و بین المللی و فعالیت های بازرگانی را شامل
می گردد .مهندس محققی در جریان حضور و بازدید از نمایشگاه در باره هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و
دریانوردی اظهار داشت :نمایشگاه امسال از نظر جلب مشارکت شرکت های خارجی بسیار موفق تر از سال قبل
بود و امکان رایزنی های تجاری مناسبی برای شرکت ها فراهم نموده و همین ایجاد فضای تعامل صمیمانه و از
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نزدیک نقش به سزایی در توسعه همکاری ها و افزایش مشارکت فعاالن بین المللی در صنعت دریایی ایران
خواهد داشت .مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش همچنین افزود :نمایشگاه
صنایع دریایی می تواند نقش به سزایی در گسترش همکاری میان شرکت های فعال در صنعت ایفا نماید .ضمناً
زمان برگزاری نمایشگاه هم از نظر فصل و هم از نظر ساعت بازدید از نمایشگاه نیازمند بازنگری جدی است.
وی در پاسخ به سوال تاثیر شرایط پسابرجام بر صنعت دریایی کشور به چهار نکته زیر اشاره کرد:
 افزایش تعامل بین المللی فعالین داخلی صنعتی با برترین شرکت های جهانی در زمینه های تخصصی،عملیات ،راهبری و ...
 امکان تامین منابع مالی ارزان قیمت در سطح جهان به منظور خریداری و بهسازی ناوگان حمل و نقل و ارائهخدمات دریایی و بندری در مقیاس جهانی .
 ارتقاء و توان همکاری و ایفای نقش فعال و موثر شرکت های صاحب نام داخلی در سطح جهانی . افزایش رقابت میان ارائه کنندگان خدمات و بهبود رضایت مشتریان .مهندس محققی در پایان گفت :توجه به مزایای نسبی و رقابتی جهت فعالیت اقتصادی در مقیاس بین المللی
مهم ترین اولویت شرکت های اقتصادی فعال در کشور و تمامی سیاستگزاران و مجریان اقتصادی کشور باید
باشد چرا که در غیر این صورت نه از اقتصاد چیزی خواهد ماند و نه از اقتصاد مقاومتی .
مهندس عباس بادکوبه؛ مدیر عامل شرکت هرمزان دریا پیما:

نمایش تفکرات موجود در صنایع دریایی

ش��رکت هرمزان دریا پیما از س��ال  1385فعالیت خ��ود را در بندر عباس آغاز نم��ود و با اتکا به تجربیات
و خالقیت تیم کارشناس��ی خود به سرعت تبدیل به یک
شرکت مهندس��ی و مدیریت پروژه های دریایی جامع در
سطح کشور ش��د و از جمله کارفرمایان معتبر این شرکت
وزارت راه و ترابری و وزارت نفت بوده است.
مهندس بادکوبه مدیر عامل ش��رکت هرمزان دریا پیما در
بازدید از هجدهمین نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی
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گفت :در راستای جلب مشارکت کنندگان خارجی هم افزایی در حوزه فعالیت های دریایی صورت خواهد پذیرفت.
این مورد تأثیرات خوب و بدی را میتواند در پی داشته باشد و بستگی به نحوه تعامل به مشارکت کنندگان خارجی
و داخلی مربوط است .اگر این تعامل افزایش درآمد سرانه ملی را در پی داشته باشد بسیار خوب است.
وی در ادامه افزود :اساساً تغییرات روزافزون فن آوری ،ظهور کاالهای جدید ،تنوع آن ها و عدم آشنایی مصرف
کننده توام با رقابت شدید و نامطلوب تولید کنندگان از علل تشکیل نمایشگاه می باشد .با نگاهی دقیق قطع
رابطه بین خریدار و فروشنده به طوری که رابطه میان مصرف کننده یا خریدار و تولید کننده از بین رفته و این
عامل باعث توسعه نمایشگاه ها ،باالخص نمایشگاه های دریایی شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت هرمزان دریا پیما :به طور کلی نمایشگاه های تخصصی دریایی فواید زیر را در پی دارد.
 نمایش تفکرات موجود در صنایع دریایی نمایش فن آوری های جدید صنایع دریایی نمایش شیوه های جدید تولید ،بهره برداری و... توسعه بازارهای دریاییبادکوبه در ادامه اظهار داشت :ابتدا باید در نظر داشت که افزایش درآمد سرانه کشورها همراه با درآمد ملی آن ها باعث
افزایش قدرت خرید شده و از طرفی افزایش قدرت خرید نیز سبب تغییر در تولید شده و تولیدات باید به مصرف کننده
معرفی گردند که این امر با نمایش کاال در نمایشگاه ها انجام می گیرد .در شرایط پساتحریم نمایشگاه دریایی سال95
شاهد حضور گسترده فعاالن دریایی خارجی بوده است و انتظار می رود رشد صنعت دریایی کشور را در پی داشته باشد.
ویدرپایانافزود:بهعنوانیکپیشنهاد،نمایشگاهصنایعدریاییبایداستانداردهایعمومیبراییکپارچهسازیغرفهها
مبتنیبرفرهنگدریاییدرنظرگیرد.
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مهندس صادقی کیا؛ مدیر عامل شرکت مکین دریا:

باالترین سطح نمایش توانمندی ها و استعدادهای داخلی

شرکت تولیدی ،فنی و مهندسی مکین دریا با هدف گسترش
صنعت دریایی کش��ور و فناوری های مربوط به آن ،تاسیس
گردیده است مکین دریا به عنوان یکی از پیشرو ترین شرکت
های دریایی کشور نماینده برترین برند های این صنعت در
ایران و حتی در خاور میانه بوده که با پرسنل آموزش دیده و
متعهد خود که همگی تجربه سالیان متمادی کار در عرصه
دریایی را دارند تمامی کاستی های این صنعت ،چه در بخش
تفریحات دریایی و چه در بخش تجاری و تجهیزات شناوری را جبران کرده است .اکنون می توان گفت مکین دریا
تمامی خدمات بروز و مدرن دریایی مثل قایق های تفریحی  ،تجهیزات دریایی و شناوری و وسایل تفریحات دریایی
را با همان قیمت وکیفیت خدمات کمپانی های اصلی در ایران در دسترس قرار داده است .مهندس حامد صادقی
کیا در جریان برگزاری نمایشگاه شرکت مکین دریا را اینگونه معرفی نمود :مکین دریا به خدمات خود می بالد ،
چون به نفس مشتـری مداری عمیقا معتقد بـوده و بروز ترین و با کیفیت ترین سیستم خدمات پس از فروش را
همگام با پیشرفته ترین تجهیزات و آموزش دیده ترین پرسنل در اختیار دارد .از این رو شرکت مکین دریا برای بروز
کردن تفریحات ساحلی در ایران نه تنها مجهز ترین و بروز ترین کلوپ تفریحات دریایی ایران را در مارینای کیش
ساخته بلکه به عنوان نماینده رسمی و انحصاری تمام برندهای لوکس و تفریحی خود در ایران تمام مراحل فروش،
نصب و خدمات پس از فروش را توسط پرسنل خود در ایران عزیز انجام می دهد و تمامی این خدمات و قیمتها
کامال مورد تایید و همانند کمپانی های اصلی می باشد .مدیر عامل شرکت مکین دریا درباره نمایشگاه صنایع
دریایی و دریانوردی اظهار داش��ت :حضور ش��رکت های خارجی در نمایشگاه ها به خصوص کشورهای در حال
پیشرفت ،سبب ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید می شود .رقابت مندی کار یک شاخص ترکیبی از مجموعه
مولفه هایی است که باعث رقابت مندی یک کشور شده و از طریق ایجاد سرمایه انسانی برای هر واحد کار به رشد
اقتصادی نیز منجر می شود .وی در ادامه افزود :نمایش توانمندی ها و استعدادهای داخلی نیازمند موقعیت های
این چنینی است که در فضای رقابتی سالم و در باالترین سطح ممکن جوانان مستعد کشور عزیزمان بتوانند ایده
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ها و توانمندی های خود را به بازارهای جهانی معرفی نمایند .ضمناً جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی ،حمایت از
شرکت های دانش بنیان که موجب افزایش تولید و شکوفا شدن استعدادهای نهفته این صنعت میشود.
وی در پاس��خ به سوال تاثیر شرایط پسا برجام بر صنعت دریایی کشور افزود :جذب سرمایه گذار خارجی و
صادرات؛ یکی از مهم ترین مواردی است که می توان در دوران پسا برجام به آن اشاره کرد .این اتفاق موجب
رونق اقتصادی ،تاثیر مثبت و مسقیم بر مشکل بیکاری ،ایجاد فضای رقابتی و پیشرفت در صنایع به خصوص
با توجه به پتانسیل های موجود در عرصه دریا بر صنعت دریایی کشور و انگیزه مضاعف بر فعاالن این عرصه
تزریق می کند .وی در پایان اظهار داشت :تأکید مقام معظم رهبری درابتدای سال بر ضرورت تداوم تولید ملی،
حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،مبین سه وظیفه برای دولت ،دست اندرکاران تولید و مردم می باشد ،سه حلقه
ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم ،تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن ،به این تعامل وابسته است .یعنی هرچه
قدر که مردم را تشویق به خرید کاالی داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کاالی داخلی پایین باشد ،عم ً
ال رغبتی
از سمت مردم به خرید کاالی تولید داخلی نخواهد بود .اگر تولید کننده هم برای تولید کاالی باکیفیت همت
کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور ،خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی ،فضای کسب و کار
را سخت کند و یا مردم نسبت به کاالی داخلی بی رغبت باشند ،باز هم نتیجه منفی خواهد بود .لذا باید تمامی
ارتباطات این سه حلقه باهم اصالح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.
دکتر محمد ابجدی؛ مدیر عامل گروه تجاری رویال:

اثر بخشی بیش از هفتاد درصدی نمایشگاه

دکتر ابجدی درباره نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی
کیش گفت :نمایشگاه دریایی محل بسیار مهمی در معرفی
درگاه های ورودی کشور و نحوه انتقال دو جانبه کاال به کشور
و خروج از کش��ور می باشد .بهرحال حمل و نقل –خدمات
مسافرتی و شیپ منت موضوعات کلیدی در تجارت هستند .از
سال قبل تاکنون پیرو حذف مرحله ای تحریم ها روند سفارش
دو جانبه کاال و مسیرهای ورود و خروج کاال و چگونگی آنها
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بارها در مذاکرات مطرح شده و این روزها از کشورهای مختلف استعالم همکاری داریم .بنظر من نمایشگاه امسال از
سال های قبل بهتر بود و استعالمی که از شرکت های همکار داشتیم بیش از 70درصد اثربخش بوده است.
مهندسرضاجدیدزاده؛مدیرعاملشرکتشیواسپ:

نمایشگاهتخصصی،ایجادیکبازاررقابتی

ش��رکت شیواس��پ با بیش از 25سال س��ابقه در زمینه
خدمات مهندس��ی و تامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع
بندری-اسکله ها-پایانه های نفتی صنایع دریایی نفت-گاز-
پتروش��یمی در امور بازرگانی و تجارت بین الملل آمادگی
مش��اوره فنی-تامین اقالم-طراحی –نص��ب-راه اندازی و
خدمات پس از فروش نیازمندی های پروژه ها را دارد.
مدیر عامل شرکت شیواسپ در جریان برگزاری هجدهمین
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی در پاسخ به ضرورت برگزاری نمایشگاه و نقش آن در پیشبرد
اهداف صنعت دریایی کشور گفت :نمایشگاه تخصصی با حضور شرکتهای متعدد در یک حوزه کاری می تواند
به ایجاد یک بازار رقابتی کمک کند .از طرفی عرضه کنندگان را وادار می سازد تا محصول برتر-کارآمدتر-ارزانتر
و بروزتر را در اختیار متقاضیان قرار دهد .لذا باعث پویایی و بروز رسانی شرکتهای حضور یافته می گردد و برای
متقاضیان و شرکت کنندگان نیز منفعت سهولت در انتخاب محصول را فراهم می آورد.
وی در ادامه افزود :از آنجا که صنایع دریایی و خطوط کشتیرانی موجود در ایران بطور مستقیم تحت تاثیر
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تحریمهای اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا قرار گرفته بودند قطعا شاهد تحول و تغییرات در آنها خواهیم بود.هرچند
رسیدن به بازدهی و کارآمدی دوران قبل از تحریم تدریجی و زمان بر خواهد بود و تا حدی بستگی به وفای به
عهد کشورهای غربی در خصوص اجرای مفاد برجام دارد.
خسرو شوکت؛ مدیر عامل شرکت کشتی سازی شوکت:

نمایشگاه صنایع دریایی کیش ،استفاده حداکثری از حداقل امکانات

مهندس ش��وکت در جری��ان برگزاری نمایش��گاه گفت:
نمایش��گاه صنایع دریایی کیش مهمترین مکان برای گرد
همایی متخصصان و مسئولین صاحب تصمیم دریایی است
و آشنایی با دستاوردهای داخلی و بین المللی سبب ایجاد
ایده های تکمیلی می گردد .هجدهمین نمایشگاه صنایع
دریای��ی کیش در س��ال  95معنای اس��تفاده حداکثری از
حداقل امکانات را تداعی کرد که جای بسی تقدیر و تشکر
است .با توجه به موقعیت بسیار مناسب جزیره کیش زیر ساخت های الزم برای مالقات های بین المللی موجود
است .بنظرم کیش باید پایتخت دریایی کشور شود.
مدیرعامل شرکت کشتی سازی شوکت در ادامه افزود :متاسفانه سال  95را تقریباً از دست داده ایم .چون وارث
سالهای متوالی تورم هستیم ،علت رکود فعلی ناشی از کمبود نقدینگی بعنوان ابزار کار است از آنجا که بانکها
متاسفانه با سیاست های دولت محترم همراهی ندارند .الزم است اقدام عاجل جهت پیشگیری از تبدیل فرصت
ها به تهدید انجام شود .دولت باید به ما صنعتگران بعنوان سربازان اقتصادی اعتماد و تکیه کند .اگر ما وارد بازار
نشویم ،ظرفیت های خالی چین و کره ،بازارهایمان را تسخیرخواهند کرد.
وی در ادامه افزود :شرایط پسا تحریم برای شرکا و سرمایه گذاران خارجی سبب ایجاد احساس فضای امن و
منطقی نموده است و حضوری بی سابقه شرکت های خارجی در نمایشگاه کیش ناشی از این فضای مثبت ایجاد
شده در پسا برجام است .امیدی برای دستیابی صنعتگران ایرانی به بازارهای جهانی می باشد.
شوکت در پایان ضمن اشاره به مزیت های برگزاری نمایشگاه در جزیره کیش ادامه داد :در صورتیکه جزیره
کیش بعنوان پایتخت دریایی ایران برگزیده ش��ود ،حضور
یکجا مسئوالن و صنعتگران در جمع صمیمی سبب انتقال
اطالعات بدون واسطه و به فعل در آوردن پتانسیلهای پنهان
می گردد .ایجاد نمایش��گاه ش��کوهمند و مدرن دریایی در
کیش صرف هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری در تبدیل این
جزیره زیبا به مرکز علوم و فنون روز دریا و بازار بین المللی
صنایع دریایی است.
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مهندس احمد جورابچیان؛ مدیر عامل شرکت سیوان دریا:

اتاق های کنفرانس در نمایشگاه ایجاد گردد

شرکت سیوان دریا ،ارائه دهنده خدمات وسیع دریایی در
زیر آب از جمله پاکس��ازی کامل بدنه شناورها ،پوليشينگ
پروانه شناورها ،پاکسازی مجاری سی چست ها و مکنده ها
و پیشرانه ها ،عملیات بازیابی و نجات شناورها و تجهیزات
دریایی مغروقه ،انجام عمليات بازرسی همراه با فیلم برداري و
عکس برداری ،انجام تستهاي غير مخرب و ضخامت سنجي،
تعمیر و نوس��ازی تجهیزات حفاظت کاتدی و  ...می باشد
که برای اولین بار در نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی به عنوان مشارکت کننده حضور داشت .در جریان
برگزاری نمایشگاه مدیرعامل این شرکت نظرات خود را پیرامون نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی اینگونه
اظهار نمود :نمايشگاهها از مهمترين و مؤثرترين ابزارهاي بازاريابي در دنياي امروز تجـارت محسـوب ميشوند
و از ديدگاه اقتصادي تاثير بسزايي در اقتصاد جوامع داشته اند بطوريكه امروزه متـراژ و تنوع برگزاري نمايشگاه
در كشورهاي توسعه يافته بسيار بيشتر از كشورهاي در حال توسعه است .اهمیت دریا و بنادرنیز ،مورد توجه
خاص تولید کنندگان ،بازرگانان ،توزیع کنندگان ،مشتریان و به طور کلی عموم ذینفعان قرار دارد و بر هیچ کس
پوشیده نیست که اگر عصاره جهانی شدن اقتصاد ،مدیریت زنجیره تامین  ،لجستیک ،بهره گیری از فناوری های
نوین درصنایع دریایی دانست .با توجه به این برگزاری نمایشگاه تخصصی دریایی ضرورتی باال در گرد هم آوردن
متخصصان ،مدیران  ،تولید کنندگان و بازرگانان این رشته دارد.
وی در ادامه افزود :محورهای کاری نمایش��گاه در زمينه هاي مختلف صنايع دريايي و دريانوردي از جمله
صنایع ساحلی و فراساحلی ،نفت و گاز و پتروشیمی ،بنادر و دریانوردی ،ساخت و تعمیر ،صنايع دريايی و دفاعی،
ساخت و تامین تجهیزات دریایی ،خدمات بندری ،مشاوره و مهندسی ،آموزش و تحقیقات ،اقتصاد دریایی ،حمل
و نقل دریایی و ...از ش��رکتهای داخلی و خارجی بود که طیف گسترده و خوبی بود .جذب سرمایه گذاری و
انتقال تکنولوژی از طریق شرکتهای خارجی به شرکتهای داخلی می تواند در این نمایشگاهها کلید بخورد.
و شركتهاي با استفاده از تجارب و تكنولوژي شركتهاي بين المللي خارجي و بومي كردن آن  ،به محصول يا
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خدمتي قابل عرضه به بازار بين المللي دست پيدا كنند .شرکت سیوان دریا در همين راستا به مذاكره با دو
شركت خارجي در نمايشگاه كيش انجام داد و ادامه مذاكرات را در خارج نمايشگاه ادامه داد كه اميد است به
همكاريهاي گسترده در بازار ايران بيانجامد.
مدیر عامل شرکت سیوان دریا در پایان نقطه نظرات خود را در جهت هر چه پربارتر برگزار شدن نمایشگاه
اینگونه اظهار داشتند :ضمن تشكر از برگزار كنندگان نمایشگاه ،به نظرم ایجاد نشست های تخصصی شرکت
کنندگان داخلی و خارجی در زمان نمايشگاه در اتاق هاي كنفرانس با برنامه ،معرفی خدمات هر شرکت در
جلسات عمومي شركت كنندگان ،امكانات بيشتر براي غرفه ها ،نشريات روزانه از اخبار نمايشگاه می تواند نقاط
مثبتی در برگزار شدن بهتر و باشکوهتر نمایشگاه باشد.
مهندس پزدان پناه؛ مدیر عامل شرکت دی:

اهمیت موضوع و حضور متعدد شرکتهای خارجی

مهندس یزدان پناه در جریان حضور و بازدید از هجدهمین
نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش ضمن معرفی
ش��رکت دی و فعالیت های این ش��رکت درباره نمایشگاه
اظهار داشت :بزرگترین دس��تاورد حضور این مجموعه در
این نمایشگاه آشنایی با شرکت های دیگر که در آن حضور
داشتند بود و استفاده از تجربیات آنها و به اشتراک گذاشتن
این تجربیات و نقطه اتصال آنها با یکدیگر بود.
وی در ادامه افزود :حضور متعدد شرکتهای خارجی از کشور های مختلف خود نشانگر اهمیت این صنعت
در ایران می باشد ،در این بین شرکت های ایرانی نیز با همه کمبودهایی که تحریم برای آنها ایجاد کرده بود
توانستند توان خود را به آنها اثبات کنند و حتی در بعضی زمینه ها از آنها توانمندتر عمل کرده بودند باالخص
در مواردی که دانجشویان و نخبگان توانسته بودند در زمینه علوم و تجهیزات دریایی ابتکار عمل بهخرج داده
و با بومی س��ازی آنها توانمندی خود را به رخ بکش��ند .مدیر عامل شرکت دی افزود :چون این صنعت با علوم
مختلف در ارتباط می باش��د و فناوری های مهندس��ی گوناگونی در آن دخیل می باشد لذا جلب مشارکت
کنندگان خارجی برای پیشرفت این صنعت نوپا در ایران از ضروریات می باشد .لیکن مدیران و مسولین نمایشگاه
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باید با ارائه بهترین امکانات تمام تالش خود را در این زمینه انجام دهند .وی در پایان افزود :اعتماد به بخش

خصوصی و نخبگان دانشگاهی و اجازه ورود آنها به بخشهایی که دولتیها یا خصولتیها با بهانه های گوناگون و

سنگاندازیهای مختلف این امکان را صلب و باعث از بین رفتن سرمایه بخش خصوصی میگردد نیز بتعث از
بین رفتن روحیه کارآفرینی در کشور و تمایل به زندگی کارمندی را بیشتر می کند و هر روز شاهد از بین رفتن

سرمایه انسانی نخبه و نیز سوء استفاده های مالی در بخش های دولتی و خصولتی نیز نخواهیم بود این امر بجزء

با حمایت واقعی دولتمردان در عمل و نه در گفتار اتفاق نخواهد افتاد .

دکتر سهولی زاده؛ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دریایی جزیره خارگ:

اهمیت موضوع و حضور متعدد شرکتهای خارجی

دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد علوم دریایی جزیره خارگ
با هدف آموزش نیروی انس��انی دریانوردی در جهت بومی
س��ازی ناوگان حمل و نقل دریایی ایران ،در س��ال 1367
تاس��یس گردیده و قریب به  28س��ال ،یکی از قطب های
اصلی دانشگاهی کش��ور در زمینه آموزش و تامین نیروی
دریان��وردی مورد نیاز ن��اوگان تانکر و تجاری کش��تیرانی
جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران (اعم از
کاپیتان ها  -فرماندهان ارشد  -افسران ارشد  -افسران عرشه) میباشد.
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دکتر سهولی زاده درباره نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش گفت  :نمایشگاه دریایی کیش در سال
جاری از نظر تعداد شرکت ها ی داخلی و خصوصا خارجی نسبت به سال قبل رشد قابل مالحظه ای داشت و
طبیعتا حضور هر چه بیشتر و با کیفیت تر شرکتهای خارجی در ارایه خدمات و تکنولوژی های به روز و تعامل
به آنها می تواند گامی بلند و موثر در رشد و ارتقا صنعت دریایی کشور به همراه داشته باشد.
وی در ادامه افزود :با توجه به اینکه کشور ایران اسالمی دارای مرزهای آبی بسیار زیادی هم در شمال
و هم در منطقه استراتژیک جنوب کشور دارد از آنجا که صنعت حمل و نقل دریایی بسیار ایمن بوده
و بیش از  90درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت می پذیرد لذا این مهم احساس می گردد که
توجه ویژه و بیشتری به امر دریانوردی و صنایع وابسته به آن معطوف گرددو طبیعی است که برگزاری
چنین نمایشگاههایی در رشد و ارتقا صنایع دریایی کشور سهم بسزایی خواهد داشت
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دریایی جزیره خارگ در پاسخ به سوال شرایط پسابرجام و تاثیر
آن بر صنعت دریایی کشور افزود :با توجه به رفع تحریم های شرکتهای کشتیرانی داخلی و حضور
شرکت های کشتیرانی بین المللی جهت همکاری با جمهوری اسالمی ایران؛ رشد و گسترش صنعت
دریایی کشور می تواند منجر به رشد سریع اقتصادی و پویاتر شدن کشور ودر نتیجه اشتغالزایی جوانان
این مرز و بوم گردد.
وی در پایان افزود :با توجه به شعار امسال و به منظور تحق اهداف مورد نظر در راستای رشد و تعالی
کشور باید تمامی مسئوالن و صاحبنظران متخصص صنایع دریایی کشور سعی نمایند که زمینه رشد و
بالندگی شرکتهای دریایی و بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده را فراهم نموده و با سیاست گذاری
صحیح در رشد و تعالی هرچه بیشتر صنایع دریایی کشور عزیزمان گام بردارند.
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نمايش شناورهاي شاخص ساخت داخل كشور
درصبحسومینروزازهجدهمیننمایشگاهبینالمللیصنایعدریاییودریانوردیکیش IRANIMEX2016به
همتانجمنمهندسيدرياييايرانوهمكاريسازمانمنطقهآزادکیش،برخیازنمایندگانمجلسشورایاسالمی
به همراه مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش ،مسئولین برگزاری همایش و نمایشگاه ،شرکت کنندگان در همایش و
عموم مردم عالقه مند ،از شناورهای ساخت داخل ،طرح توسعه بندرگاه کیش و کارخانه کشتی سازی بازديد كردند.
ناو موشک انداز جماران  ،ناو نیرو بر کالس سیریک (هندیجان)  ،شناور شهید ناظری با قابلیت حمل بالگرد و شناور
مسافر بر کالس ذوالفقار از جمله شناورهایی بودند که در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفتد.
دراينبازدیدهاازمراحلساختوتولیدشناورهاوهمچنینماموریتآنهادردریا،توضيحاتیبهبازديدكنندگانارائه
گردید .بازار عكس سلفي و دسته جمعي با شناورهاي شاخص نظامي كشور داغ داغ بود و اين از فرصتهاي كم نظيري
بود كه باهدف اطالع رساني عمومي و نشان دادن توانمندي واقعي صنايع داخلي در حوزه دریا ایجاد گردید.
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مراكز و شرکتهایحاضردرنمایشگاهبینالمللیصنایعدریاییودریانوردیایران
 1الی  4دی ماه  -1394جزیره کیش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

[]86

آرام شناور کیان قشم
آرمان اوژن سپاهان
آرمان موج آسیا (آماکو)
آرمانیک صنعت
آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس
آسو صنعت کیش ()ASEO
آکوالند – سرزمین آبی
آلیاژهای صنعتی هزاره سوم
آویژه پاالیش
ارتباطات تلفن آسیا
استهبان صنعت پارس
اطلس پیمایش
اطلس كيان قشم
امور شرکتهای دانشبنیان دریایی
انجمن صنفي كارگري دريانوردان تجاري ايران
انجمن مهندسی دریایی ایران
ایران پاش
ایستاپارس
بازرگانی توسعه تجارت و گستر صنعت دی
برناگداز
برهان دریا کیش
بسپار سازه بندر
بهین سازان صنعت دریا
بهین کارا سریر
بینالمللیبهینسامانگسترمفید
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش
(هلدینگ حمل و نقل غدیر)
پایانه ها ومخازن پتروشیمی
پترو فرآیند شایاناب
پترومکانیکخاورمیانه
پرتو تدبیر پارس
پردازان سیستم نماد آرمان (پسنـا)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

پوالد صنعت دريا
پویا تامین کیش( سهامی خاص)
پویش پژوهان صنعت
پویش صنعت آریا
تایدواتر خاورمیانه
تراوا انرژی
توسعه سازه هاي دریایی تسدید
توليدي و شيميايي روناس
تأمین احتیاجات فنی تهران (تاف)
تآمین نیروی انسانی کثیر
تجهیزات دریایی آراد
توسعه انرژی داریان
توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء
توسعه سازههای دریایی تسدید
توسعه سیستمهای مدیریتی صنعتی اسپریز
توسعه فن آوری اطالعات دریایی
توسعه فناوری فراساحلی بستر دریا البرز
توسعه نفت و گاز رضوی
تولیدی دل آران روز
تولیدی و شیمیایی روناس
تی دبلیو آی پرشیا
جنوب خط -ایران
جهاد دریا کیش
حافظ دریا
حد دریا
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی
خدمات بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان
خدمات بندری و دریایی کسری
خدمات بیمه ای سایه امن البرز
خدمات بیمهای امید آیندگان بیمه
خدمات دریایی مهندسی کشتیرانی قشم
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان
خدمات مهندسی ایران
خط دریا بندر
خیبر
دانا تکسان مارین
دانش بنیان پیشتازان علوم دریا
دانشکده علوم دریایی محمودآباد
دانشگاه آزاد واحد خارگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه هرمزگان
دراج کیش
درسان ترکیه
دریا ایمن هرمز
دریا بندر ناب کیش
دریا تامین تجهیز
دریا تجهیز آریا
دریا تدبیرگران کیش
دریا گستر
دریایی آذرپاد قشم
راهبران امید دریا
راهدار صنعت ماشین
رده بندي آسيا -كيش
ردهبندی کره جنوبی
رکسان پارسیان
رهاورد ذوب ایرانیان
رهیاب رایانه گستر
ریتون صنعت کیش
ریخته گری برنا گداز
ژرف نوردان کیش
ساحل گستر پارس SGPC
ساحل و فراساحل
سازمان بنادر و دریانوردی ایران

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان شیالت ایران
سازمان صنایع دریایی ایران
سپار فیلتر
سپار فیلتر سیستم تصفیه سوخت دیزل آلمان
سپهر سیستم اندیش
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
ستاره سرخ هرمزگان
سرمايهگذاري مهندسي و ساخت تاسيسات
دريايي ايران ()HIOEC
سکان ایمن جرون (سیجکو)
سما لوبریکنت
سهامی عام شیمیایی پارس پامچال
شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی کشور
شناور سازان صنعت دریا (سهامی خاص)
شناورسازان کارون
شورای عالی صنایع دریایی
شیمیایی پاک کوشش کار
صبافام کیش
صدفکاران بوشهر
صنايع پمپيران
صنایع الکترونیک ایران (صاایران)
صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز)
صنایع امنیت فضای تبادل اطالعات (صا افتا)
صنایع جوشکاب یزد
صنایع دریایی ،معدنی و پاالیشگاهی تکران کاوش
صنایع قطعات الکترونیک ایران (صقا)
صنایع مخابرات صاایران (صما)
صندوق نوآوری و شکوفایی
صنعت گستر کیش
صنعتي پوالد فرآيند بين الملل اروند ()IPS
صنعتي و شيميايي رنگین زره
صنعتی دریایی ایران (صدرا)
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

صنعتی و خدمات مهندسی ایران
طرح آفرینان پاسارگاد
طالئیه داران راستین صنعت
طوبی گستر انرژی
عصر صنعت کیش
فایبر صنعت کیش
فن آوا ماهواره
فناوری شناورهای ویژه
فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف
فنی و مهندسی پاینده صنعت آرتاسام
فوالد استیل اکسین خوزستان
کاراشیمی شایان
کارافرینان دریای جنوب
کشتيراني اطلس كيان قشم
کشتی سازی اروندان
کشتی سازی بوت سرویس ایران
کشتی سازی و صنایع فراساحلی دلفین
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
کشتیرانی خزر
کشتیرانی سفیران پیام دریا
بانک صنعت و معدن
کیان مارین تجهیز کیشtig marine -
گروه تخصصی نوح (ع)
گلوبال مارین
الیبید
مارین سازه اریان
ماشین ابزار مکث
ماهنامه پیام دریا
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

158
(ایزوایکو)
 159مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان
 160مرکز پژوهشی مهندسی دریا دانشگاه شریف
 161مرکز طرحهای کالن ملی فناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری
162

[]88

مکین دریا

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ملی نفتکش ایران
مهر ایرانیان اروند
مهر کاناز
مهندسي و خدمات نفتكاوژرف
مهندسی بازرگانی به ژول پارس
مهندسی طرح و ساخت دامون (دانش بنیان)
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
مهندسین مشاور اطلس پیمایش نقش جهان
موسسه آموزش علوم دريايي نفتكش پارس
موسسه ردهبندی ایرانیان
موسسه فرهنگی هنری عصر قلم
نشریه نیاز دریا
نفت ایرانول
نفت پارس
نفت ری سان
نفت سپاهان
نفت کاو
نگین سبز خاورمیانه
نمایندگی بیمه البرز کد 4693
نور فناوری نوین
نوین پندار پارس زاگرس
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
هرمزان دریا پیما
هوپاد دریا
کشتیرانی والفجر
رنگ آفرین
ABS Hydromarine BV
AEGIR-Marine BV
Ahoy Euro port
Akam Adak Company
)Alltek Marine (Taiwan
Aquamarin co
)Avant Gakle (Dubai
)Boskalis (Netherlands
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234
Neuero (Germany)
235
nevsky shipyard
236
Parker
237
Pearsan (Turkey)
238
Primar- Maris (Norway)
239
renenjis (Germany)
240
RTC Electro M (Russia)
241
SAFE –T- BAG Middle East
242
schneider (France)
243
Scot seat (England)
244
sea speed Design(Australia)
245
Seas (Italy)
246
SEMCO (Denmark)
247
SIBRE (Germany)
248
Singtel-kemilink (Singapore)
249
SMM- Hamburg Messe und Congress
250
Gmbh
SPPECO (Saudi Arabia)
251
Startun Five (England)
252
STINIS (Germany)
253
TK TUZLA SHIPYARD
254
TWI Persia(England)
255
United shipyards vega Group co (Russia) 256
Untel (Turkey)
257
VDMA
258
Vein Land (Germany)
259
VIKWA (Denmark)
260
VSM
261
VULKAN Turkey Engineering
262
Wasp (England)
263
Weichai marine(China)
264
weidmuller (Germany)
265
Wiska (Germany)
266
YANMAR (Japan)
267
268
P & I بیمه
MEMARCO
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199
cardama(Spain)
200
CIAM (Italy)
201
cospian Hydka Technologies (Russia) 202
Davit International (Germany)
203
Dearsan
204
DESME (Denmark)
205
DESMI pumping Technology A/S
206
(Denmark)
Dick VAN DER KAMP Ship sales BV 207
DOJ TERASTER (Netherlands)
208
DSB (Germany)
209
ENERPAC
210
Gt Corporation (Russia)
211
Haiyang (South Korea)
212
Hat-San Shipyard
213
Hempel (Denmark)
214
High Lander- Sea Lantern- Headway
215
(china)
Holland Shipyards+ vender cam
216
Igus (Germany)
217
IPGPL (India)
218
JCHI(China)
219
JEIL (South Korea)
220
JMC- ICOM (Japan)
221
Kleenoil (England)
222
KR (South Korea)
223
Kranrem proket (Russia)
224
Krasnoy Barrikacly (Russia)
225
Laky Verf Ltd
226
Lampre (Italy)
227
LAPP Group (Germany)
228
LIFTEK FZC
229
Macgregor
230
Marble(Netherlands)
231
Marketing In Russia (Russia)
232
MEHDI GROUP OF COMPANIES
233
Bussmann (England)
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گزارشجامع
 27الی 30مهرماه،1395جـزیرهکیش

نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايی و دريانوردی ايران
 -1به نظر شما نحوه اطالع رسانی و تبلیغات این نمایشگاه در سطح کشور چگونه بوده است ؟
 -2به نظر شما نحوه اطالع رسانی و تبلیغات این نمایشگاه در سطح جزیر زیبای کیش چگونه بوده است ؟
 -3رضایتمندی خود را نسبت به تسهیالت موجود در نمایشگاه به ترتیب مشخص کنید :
الف ) آماده سازی غرفهها و میزان خدمات و سرویس دهی
ب) وضعیت روشنایی سالن و غرفه ها
ج) وضعیت تهویه هوای سالن
د) خدمات اینترنتی
 -4می��زان رضایتمندی خود را نس��بت به وضعیت امکانات هت��ل و مراکز اقامتی و پذیرایی کیش بیان
نمائید؟
 -5میزان رضایتمندی خود را نسبت به زمان برگزاری نمایشگاه مشخص کنید؟
 -6میزان رضایتمندی خود را نسبت به مکان برگزاری نمایشگاه ( جزیره زیبای کیش) مشخص کنید؟
 -7به نظر شما میزان هماهنگی ،برنامهریزی و عملکرد مسئولین در برپایی نمایشگاه چگونه بوده است؟
 -8میزان رضایتمندی شما از وضعیت بلیط هواپیما جهت حضور در نمایشگاه را بیان نمائید؟
 -9میزان اثر بخشی بازدیدکنندگان متخصص و مسئولین را چگونه ارزیابی مینمائید؟
 -10فضای رقابتی شرکت کنندگان در نمایشگاه را چگونه ارزیابی مینمایید؟
 -11تا چه اندازه این نمایشگاه توانسته منطبق با اهداف پیش بینی شده شما باشد.
 – 12میزان رضایتمندی خود را نسبت به ارائه خدمات گمرکی بیان فرمائید.
 -13تا چه میزان محصوالت و خدمات ارائه ش��ده در این نمایش��گاه توانس��ته انتظارات ش��ما را برآورده
نماید؟
 -14سطح کیفی نمایشگاه حاضر در مقایسه با نمایشگاههای مشابه در جهان تا چه حدی بوده است؟
 -15سطح کیفی نمایشگاه حاضر در مقایسه با دورههای گذشته چگونه ارزیابی مینمائید؟
 -16آیا تمایل دارید در نمایشگاه سال آینده مشارکت نمایید؟
 –17نحوه اطالع از برگزاری نمایشگاه؟
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