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مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با همکاری انجمن مهندسی
دریایی ایران و ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی اقدام به برگزاری
پاویون صنایع دریایی ایران در نمایشگاه بین المللی کشتیرانی ،کشتی سازی ،بنادر،
انرژی و فراساحل  NEVA 2015نموده است که این انجمن به همراه اعضای خود
از حمایتهای مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی کمال تش��کر را دارد تا با حضور ش��رکتها،
سازمانها و موسسات دریایی داخلی در این پاویون ،زمینهساز حضور در عرصههای
بینالمللی جهت ارائه دس��تاوردهای صنایع دریایی ایران در راستای نیل به انتقال
تکنولوژی و بومیسازی و همچنین به روز شدن در عرصههای مختلف این صنعت
اس��تراتژیک و همچنین نگرش به ایجاد بسترس��ازی جهت جذب سرمایه گذاری
خارجی در سایه توافقات اخیر و برون رفت از شرایط تحریم را فراهم آورده است.
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 -1مقدمه

 1-1معرفی نمایشگاه و همایش تخصصی دریایی و دریانوردی نوا روسیه

سیزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی روسیه ( )NEVA 2015در تاریخ  31شهریور الی  3مهر
ماه  1394و در شهر سنتپترزبورگ برگزار شد .این نمایشگاه دوساالنه در این دوره میزبان 15000بازدید
کننده از سطح جهان با  706شرکت کننده از  35کشور و  17پاویون بین المللی و در فضای  20000متر
مربعی بوده که به لحاظ کیفیت ،برگزاری ،مشارکت کننده و بازدید کننده جزء نمایشگاههای مطرح دنیا
است .نمایشگاه دوساالنه دریایی روسیه ( )NEVAاز سال  1991آغاز به کار نموده و میزبان متخصصین
دریایی کشور بوده است.
محورهای کاری نمایشگاه در زمينههاي 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 ،فیزیک دریایی و اقیانوس شناسی ،حفاظت از محیط زیست دریایی ،شیالت ،صید و آبزی
پروری و امور سیاحتی و گردشگری است.
ت پترزبورگ نیز با
الزم به ذکر است در كنار اين نمايشگاه ،كنفرانس علمي تحت نظر دانشگاه ايالتي سن 
بیش از  150سخنران و  1200مستمع برگزار و پیرامون موضوعات علمی دریایی روز دنیا بحث می شود.
حاميان اصلي اين نمايشگاه وزارت صنايع و بازرگاني روسيه ،اتحاديه كشتي سازها ،اتحاديه صنايع روسيه،
اتاق بازرگاني صنايع روسيه ،انجمن بنادر و بازرگاني روسيه ،اتحاديه توليدكنندگان تجهيزات نفت و گاز،
اتحاديه مالكان كشتي ،آكادمي مركز تحقيقات علوم روسيه و سازمان جهاني دريانوردي روسيه هستند كه
خود بر رونق اين نمايشگاه ميافزايد.
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 2-1تجربه های حضور در دورههای قبلی نمایشگاه
در سال  2011میالدی ،انجمن مهندسی دریایی ایران برای اولین بار در یازدهمین نمایشگاه  NEVAو با
همکاری مركز همكاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ،اقدام به برپایی پاویون نمود که با استقبال خوبی
روبرو شد .انجمن نیز با دعوت از شركت ها و مراكز دریایی عضو خود جهت حضور در این نمایشگاه توانست اولین
حضور جدی و مؤثر ایران را در نمایشگاه های بین المللی دریایی تجربه كند.
شركت های دریایی ایرانی حاضر در این نمایشگاه نیز ،توانستند با حضور در نمایشگاه و در قالب غرفه
انجمن مهندس��ی دریایی ایران؛ توانمندیها و فعالیت های خود را به نمایش گذاش��ته و در عین حال،
نسبت به رایزنی با همكاران خارجی خود و كارشناسان بین المللی جهت برقراری ارتباطات تجاری ،فنی
و تخصصی اقدام نمایند.
هیات اعزامی ایران متشكل از برخی اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران از جمله مسئوالن و
نمایندگانی از مركز همكاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران (ایدرو) ،دانش��گاه صنعتی شریف ،ش��ركتهای صدرا ،ایزوایكو و تعدادی از مجموعه های خصوصی
دریایی كشور بوده است.
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 3-1هیئتمتخصصینایرانیحاضردرسیزدهمیندورهنمایشگاه
در س��یزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دریایی و دریانوردی روسیه ( )NEVA 2015هیات اعزامی
ایران متشكل از  38نفر از ارگانها و شرکتهای دریایی ایرانی حضور داشته و با ابراز رضایت از حضور در
این نمایشگاه ،این حركت را كامال مفید دانستند و جهت همکاری و مشارکت در نمایشگاههای خارجی
آینده ،آمادگی خود را اعالم نمودند.
نمایندگان ایران در این نمایشگاه با توزیع كتاب سال صنایع دریایی ایران كه به شكل دوزبانه فارسی
و انگلیسی منتشر شده و همچنین ،مستندات و  CDاطالعات كلیه شركتها و مراكز دریایی عضو انجمن
مهندسی دریایی ایران ،توانمندیهای صنایع دریایی ایران را به حاضران در نمایشگاه معرفی نمودند.
همچنین ،با ارائه بروش��ورها و كاتالوگهای مربوط به هفدهمین همایش صنایع دریایی و نمایش��گاه
بینالملل��ی صنایع دریایی و دریانوردی كه در جزیره كیش برگزار میش��ود ،این دو رویداد مهم دریایی
به ش��ركتها و مراكز حاضر در نمایش��گاه معرفی گردید .هیئت اعزامی مذکور نمایندگان ش��رکتها و
سازمانهای دریایی زیر بودند:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

سازمان/شرکت
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
شورای عالی صنایع دریایی کشور
انجمن مهندسی دریایی ایران
صندوق توسعه صنایع دریایی
شرکت ملی نفتکش
شرکت زمرد فام پرشین
شرکت عظیم گسترش هرمز
شرکت خدمات فنی و مهندسی بتا
شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
شرکت کارآفرینان توسعه پویا
کلوپ انرژی ایران
شرکت صیادی تابش
شرکت صدفکاران بوشهر
شرکت تکران کاوش
شرکت آریا بنادر ایرانیان
شرکت مرجان چابهار
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 -2اهم فعالیت ها
 1-2افتتاحیه نمایشگاه
مراس��م افتتاحیه رسمی سیزدهمین نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی روسیه ( )NEVA2015در
اولین روز آغاز بکار نمایشگاه ساعت  12ظهر برگزار شد .در این مراسم آقای متیو وایت (مدیر کل برگزاری
نمایشگاه) ضمن تشکر و قدردانی از عوامل برگزاری نمایشگاه به شرکت کنندگان و مدعوین خیر مقدم
گفت .از مقامات رسمی حاضر در نمایشگاه می توان به اشخاص زیر اشاره نمود:
نمایندگان سازمان کشتیرانی روسیه
نمایندگان اتحادیه کشتی سازان روسیه
نمایندگان گروه کشتی سازی و فناوری های دریایی وزارت صنعت و تجارت روسیه
وزیر حمل و نقل روسیه
مرکز علوم و تحقیقات ایالتی کریلوف
ت پترزبوگ
فرماندار شهر سن 
ت پترزبورگ
رئیس شورای دریایی سن 
معاون فرماندار منطقه لنینگراد
رئیس کمیته اقتصاد و سرمایهگذاری منطقه لنینگراد
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 2-2مذاکره با غرفه داران و معرفی صنایع دریایی ایران به شرکتهای حاضر در نمایشگاه
نمایش��گاه دریایی و دریانوردی روس��یه بستری بسیار مناس��ب جهت معرفی صنایع دریایی ایران
و توانمن��دی صنعت داخلی به ش��رکتهای دریایی خارجی و برقراری ارتب��اط جهت همکاریهای
مشترک در آینده است.
در این راستا نمایندگان اعزامی ایران به نمایشگاه روسیه ،با شرکت کنندگان و غرفه داران مذاکره نموده
و ضمن معرفی صنایع دریایی ایران و توانمندیهای داخلی در این حوزه ،اطالعات ش��رکت ها را جهت
ارتباطات و همکاریهای احتمالی در آینده دریافت نموده و دیس��ک فش��رده تهیه شده شامل اطالعات
شرکت های دریایی داخلی و زمینههای فعالیت آنها را در اختیار غرفه داران قرار دادند.
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 3-2معرفی هفدهمین نمایش�گاه بین المللی صنایع دریایی ایران و دعوت از ش�رکت های
خارجی
هفدهمین نمایشگاه و همایش بین المللی صنایع دریایی در دیماه امسال در جزیره کیش برگزار خواهد
شد .این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه دریایی ایران بوده و همه ساله برگزار میگردد .معرفی این نمایشگاه
ب��ه ش��رکتهای خارجی و دعوت از آنها جهت حضور در نمایش��گاه بین الملل��ی دریایی کیش یکی از
فرصتهای مهم است که در خالل حضور در نمایشگاه بین المللی دریایی روسیه فراهم شده است.
نمایندگان اعزامی ایران نیز با استفاده از فرصت حاصله ،نمایشگاه دریایی کیش را به شرکت های خارجی
معرفی نموده و از آنها جهت حضور در نمایش��گاه مذکور دعوت نمودند .در این راس��تا طی بازدید مدیر
پروژه ش��رکت  Beijing Zhenwei Exhibitionاز پاویون صنایع دریایی ایران در نمایشگاه NEVA2015
روسیه ،هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران معرفی شد و موضوعات زیر در دستور کار
قرار گرفت.
 حضور کشور چین به همراه شرکت های دریایی چینی در نمایشگاه دریایی و دریانوردی بین المللی ایران حضور ایران و شرکتهای دریایی ایرانی در نمایشگاههای تخصصی دریایی چین -معرفی پروژه های مشترک و فرصتهای سرمایهگذاری
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 4-2جلسه با اتحادیه کشتی سازان روسیه ()OCK

طی برنامه ریزی های انجام شده ،جلسه ای با حضور جناب دکتر محمد سعید سیف ،دبیر ستاد توسعه فناوری
و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و آقای ا ...الرحمانوف رئیس OCK
(اتحادیه کشتی سازان روسیه) برگزار شد و موضوعات زیر مطرح شد:
 معرفی برنامه ها و طرحهای ایران در توسعه صنایع دریایی روشهای همکاری و توسعه روابط دریایی بین دو کشور همکاری مشترک جهت توسعه و راه اندازی داکهای خشک کشتی سازی عظیم گسترش خلیج فارس حضور نمایندگان اتحادیه کشتی سازان روسیه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی دریایی کیشهمچنین در انتهای جلسه ،مقرر شد طی هفته های آتی ،هیئت هایی از اتحادیه کشتی سازان روسیه به ایران
اعزام و در خصوص اجرایی شدن توافقات ،بررسی های الزم را صورت دهند.
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ت پترزبورگ
 5-2جلسه با نماینده دانشگاه دریایی سن 
پیرو برگزاری پاویون تخصصی صنایع دریایی ایران در نمایشگاه دریایی روسیه ( )NEVA 2015فرصت
مناسبی جهت تعامل و برقراری ارتباط با شرکتها و مراکز علمی دریایی معتبر خارجی فراهم شده است.
ت
از این رو با برنامه ریزی های انجام شده ،جلسهای بین نمایندگان ایران و نمایندگان دانشگاه دریایی سن 
پترزبورگ روسیه در محل غرفه ایران برگزار شد.
در جلسه مذکور روش های همکاری مشترک و همچنین برگزاری دورههای آموزشی و علمی مشترک
با موضوع ش��ناورهای تندرو و اثر س��طحی بررسی و مقرر شد دورههای کوتاه مدت تخصصی تعریف و با
کمک متخصصین دانشگاه فوق ،چنین دوره هایی برگزار شوند .همچنین پیرو مذاکرت صورت گرفته ،در
کنار برگزاری این دورههای آموزشی ،امکان بازدید از تاسیسات و مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط نیز
فراهم خواهد شد.
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 6-2اخذ نمایندگی شرکت  NortaMitو انتقال فناوری تولید آب شیرینکنهای دریایی
طی برگزاری نمایشگاه دریایی  NEVA 2015روسیه ،شرکتهای ایرانی حاضر در پاویون جمهوری اسالمی
ایران با دیگر ش��رکتها جلس��اتی را برگزار و به معرفی توانمندی های خود پرداخته و زمینه فعالیتهای
احتمالی را مورد بررسی قرار دادند.
در این زمینه جلس��های با حضور مدیر عامل ش��رکت تکران کاوش و نمایندگان شرکت آلمانی /روسی
 NortaMitدر نمایشگاه دریایی  NEVA 2015روسیه برگزار شد.
قابل ذکر است شرکت تکران کاوش ،با زمینه فعالیت تولید و تامین تجهیزات صنایع دریایی و نفت و
گاز از شرکتهای مطرح داخلی است و شرکت  NortaMitنیز در حوزه تولید دستگاه های آب شیرین کن
با ظرفیت های متنوع فعالیت دارد.
نظر به مذاکرات انجام شده و همچنین نیازهای منابع داخلی به دستگاه های آب شیرین کن ،مقرر شد
در سال  2016نمایندگی فروش این محصول در ایران طی قراردادی به شرکت تکران کاوش واگذار گردد.
ضمنا با توجه به حضور کارشناسان با تجربه شرکت تکران کاوش ،امکان بکارگیری متخصصین شرکت
 NortaMitجهت انتقال و بومی سازی فناوری آب شیرین کن در داخل کشور فراهم خواهد شد وخدمات
فنی بعد از فروش نیز در حوزه اختیارات شرکت ایرانی است.
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 7-2انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی شریف با دانشگاه ادمیرال ماکاروف روسیه
نظر به نیاز کشور به تربیت دریانوردان داخلی و بومی سازی خدمه ناوگان شناورهای ایرانی ،ضروری است
دوره های تربیت دریانوردی برای دانش پذیران ایرانی فراهم گردد .در این راستا در سیزدهمین نمایشگاه
دریایی روس��یه ( )NEVA 2015برنامهریزی های الزم جهت برقراری ارتباط و برگزاری جلسه فی مابین
نمایندگان ایران و نمایندگان دانشگاه ادمیرال ماکاروف روسیه صورت گرفت.
طی جلسه مذکور ،روشهای همکاری و همچنین برگزاری دورههای آموزشی و علمی مشترک با موضوع
دریانوردی و ایمنی دریایی بررسی شد .همچنین مقرر شد در آینده از سوی شرکت کشتیرانی ،شرکت
ملی نفتکش و سازمان بنادر ،نیاز به برگزاری این دورهها به دانشگاه مذکور اعالم شده و طی تفاهم نامهای،
این دورهها با مشارکت دانشگاه مذکور و دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردد .قابل ذکر است پیش نویس
تفاهم نامه مذکور ارسال شده و در حال نهایی شدن است.
 8-2بازدید نمایندگان شرکت روسی  Twellاز پاویون صنایع دریایی ایران
شرکتهای حاضر در نمایشگاه  Neva 2015روسیه از پاویون تخصصی صنایع دریایی ایران بازدید و به
مذاکره با کارشناسان ایرانی حاضر در نمایشگاه پرداختند .مدیر عامل شرکت روسی ( Twellمسئولیت
محدود) طی بازدید ،جهت همکاری های مشترک احتمالی در آینده اعالم آمادگی نمود.
پیرو بازدید مدیر عامل ش��رکت مذکور و ابراز عالقه مندی به همکاری ،طی جلس��ه ای با جناب آقای
دکتر محمد سعید سیف رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ،توانمندی های شرکت مذکور
معرفی و زمینه های احتمالی همکاری های مش��ترک بررس��ی شد .در صورت موافقت طرفین و تعیین
جزئیات همکاری ،در آینده ای نزدیک همکاری های مشترک با این شرکت صورت خواهد پذیرفت.
شرکت روسی  Twellشرکتی پژوهشی و تحقیقاتی است که در زمینه فناوریهای دریایی ،اتوماسیون
صنعتی ،انرژی ،اکولوژی و مواد معدنی فعالیت می نماید.
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 9-2بازدید از کارخانه کشتی سازی نفسکی
در خالل برگزاری پاویون تخصصی دریایی ایران در س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی دریایی روسیه
( ،)NEVA 2015برخی از نمایندگان ایران از کارخانه کشتیس��ازی نفس��کی روسیه بازدید کردند .پیرو
این بازدید توانمندی صنایع کشتی سازی ایران به نمایندگان نفسکی معرفی شد و همچنین فعالیت ها و
توانمندی کارخانه روسی نفسکی بررسی شد.
مقرر ش��د در آینده اطالعات ش��ناور امداد و نجات ساخت این کارخانه به یکی از شرکت های متقاضی
ش��ناور در ایران اعالم ش��ده و در صورت نیاز و سفارش شرکت مذکور ،س��اخت این شناور در ایران و با
همکاری متخصصین کارخانه نفسکی صورت پذیرد.
قابل ذکر است که این کارخانه فعال ،در سیزدهمین نمایشگاه دریایی روسیه ( )NEVA 2015نیز شرکت
داشته و غرفه دارد.
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 10-2جلسه با نمایندگان شرکت روسی GNOM

پیرو جلس��های که بین نمایندگان ایران و شرکت روس��ی  GNOMبرگزار شد ،توانمندیهای شرکت
دانش بنیان دریایی سپهر سیستم اندیش و شرکت روسی  GNOMو همچنین زمینههای همکاریهای
مشترکبین دو شرکت جهت انتقال فناوری بررسی شد .مقرر شد در آینده تیمی از متخصصین ایرانی
جهت بازدید شرکت  GNOMبه روسیه اعزام شوند و همچنین تفاهم نامهای بین دو شرکت منعقد شده و
همکاری مشترکی آغاز گردد .همچنین از این شرکت دعوت شده است تا در نمایشگاه بین المللی دریایی
کیش حضور یابد.
قابل ذکر است شرکت روسی  GNOMدر سال  2001تاسیس شده است و عمده فعالیت آن در زمینه
تولید و توسعه رباتهای زیر آبی ( )ROVو فیلم برداری و رصد وضعیت عمق دریاست.
 11-2جلسه با موسسه اقیانوس شناسی روسیه
پس از اختتام نمایشگاه ،هیئت اعزامی ایرانی به شهر مسکو عزیمت نمود .در شهر مسکو ،با برنامهریزیهای
صورت گرفته ،جلسهای فی مابین متخصصین ایرانی و نمایندگان سازمان اقیانوس شناسی روسیه برگزار شد.
در جلسه مورد نظر ،شناورهای تحقیقاتی ایران و شبکه ناوگان تحقیقاتی معرفی شد .مقرر شد رئیس
انس��تیتو اقیانوس شناس��ی روسیه در آینده از ایران و ش��بکه ناوگان تحقیقاتی بازدید نماید و همچنین
تفاهمنامهای جهت همکاری مش��ترک بین ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی و انستیتو
اقیانوس شناسی روسیه منعقد گردد .قابل ذکر است نمایندگان طرفین در حال بررسی راهکار های اجرایی
همکاری مشترک هستند.
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iranimex  مذاکرات انجام شده با شرکت های خارجی جهت حضور در12-2

در طی برگزاری چهار روزه نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی روسیه بسیاری از مشارکت کنندههای
 نسبت به آمادگی همکاری خود با،این نمایش��گاه ضمن بازدید از غرفه انجمن مهندس��ی دریایی ایران
 در این نشس��ت ها با این ش��رکت ها ضمن معرفی هفدهمین.ش��رکتهای ایرانی ابراز عالقه می کردند
 دیماه س��ال جاری در جزیره4  الی1 ) که در تاریخiranimex( نمایش��گاه صنایع دریایی و دریان��وردی
 از ایشان دعوت ش��د تا در صورت صالحدید نسبت به مشارکت و یا بازدید از،کیش برگزار خواهد ش��د
 توزیعiranimex  از دیگر اقدامات مسئولین نمایشگاه.این نمایش��گاه در جزیره کیش برنامهریزی نمایند
بروشور نمایشگاه در بین مشارکت کنندگان و دعوت از ایشان برای حضور در این رویداد صنایع دریایی
.در ایران بود
در زیر لیست شرکتها و افرادی که ابراز عالقه نشان دادند تا در نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی
.کیش حضور یابند اعالم میگردد
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 گزیدهای از بازتاب رسانهای پاویون تخصصی ایران-3
در نمایشگاه دریایی روسیه
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