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بـرگزار كنندگان هما يش:
انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگا نهای 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 بنادر و دريانوردي
سازمان صنایع دریایی
نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
شركت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
ش�رکت مجتمع کش�تی س�ازی و صنایع فراس�احل ایران
(ایزوایکو)
شركت صنايع فراساحل (صف)
شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفتکش ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
شركت نفت خزر
شركت نفت فالت قاره ايران
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت پایانههای نفتی ایران
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شركت پتروپارس
شرکت حفاری شمال
شرکت ملی حفاری ایران
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
شرکت کشتیرانی بنیاد
شرکت کشتیرانی والفجر

مؤسسه ردهبندي ايرانيان
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایـران
شرکت صنایع الکترونیک ایران ( صا ایران)
شرکت تایدواتر خاورمیانه
سازمان شیالت ایران
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان ملی استاندارد ایران
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص)
دانشکده علوم دریاییمحمودآباد (دانشگاه صنعت نفت)
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی
پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوی
پژوهشگاه استاندارد

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 پایانهها و مخازن پتروشیمی
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ستادبرگزاريهمايش:
اعضای هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران:
محمدسعید سیف
حسنرضا صفری
امیر بابایی
سعید مظاهری
عباس نوبختی
پیمان مسعودزاده
محسن خسروی بابادی
حمید زراعتگر
مسئولین اجرایی همایش و نمایشگاه:
عباس نوبختی ،دبير همايش و دبیر کمیته اطالع رسانی و خبری
پیمان مسعودزاده ،دبیر هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی
بهاره کامرانزاد ،دبیر كميته علمي همايش
اکبر فالحتیآذر ،دبیر کميته اجرايي همايش
فاطمه حاجی ولیئی ،مسئول کارگاههای آموزشی
مجید ایزدخواه ،مدیر اجرایی نمایشگاه
همکاران ستاد برگزاری همایش:
حمیدرضا قصابان ،انجمن مهندسی دریایی ایران
سید احمد صفوی ،انجمن مهندسی دریایی ایران
مجید علیزاده ،مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
ملیحه فتحی ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
رحمت ارازگلدی ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
احمد رفعت ،شورای عالی صنایع دریایی
علیرضا مرادی ،شورای عالی صنایع دریایی
حجت اله رشیدی ،شورای عالی صنایع دریایی
حبیب فرشی ستوده ،شورای عالی صنایع دریایی
اکرم مشرفی ،شورای عالی صنایع دریایی
حسن ذکایی ،شورای عالی صنایع دریایی
عباسعلی بیات ،دبیرخانه مناطق آزاد
علی پاشا علی پور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
محمود مرادپور ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
علیرضا ناطقی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سیدمهدی سادات رسول ،قرارگاه سازندگی نوح (ع)
مهدی کامیاب رودسری ،سازمان بنادر و دریانوردی
اصغر لک علی آبادی ،سازمان بنادر و دریانوردی
رضا سهرابی ،سازمان بنادر و دریانوردی
احمد جعفری آرانی ،سازمان بنادر و دریانوردی
فرزاد کالنتری ،سازمان بنادر و دریانوردی
سیدمحمودرضا حسینی ،سازمان شیالت ایران
بهدخت میرزایی اصل ،سازمان حفاظت محیط زیست
داود میرشکار ،سازمان حفاظت محیط زیست
آرش نیکوییان ،سازمان حفاظت محیط زیست
امیرعلی بهروز قاضیانی ،سازمان ملی استاندارد ایران
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پیمان زارعیان ،سازمان نقشه برداری کشور
محمد شریعتمدار تهرانی ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مسعود مدنی ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
اردشیر خلج ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
شاهرخ خدایاری ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مهران هدایت فر ،انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
کاپیتان محمد سمیعی ،شرکت ملی نفتکش ایران
سیدمحمدرضا شمس دولت آبادی ،شرکت ملی نفتکش ایران
محمد رشدی ،شرکت ملی نفتکش ایران
حسین زارع مهرجردی ،شرکت ملی نفتکش ایران
بهنام یابنده ،شرکت ملی نفتکش ایران
محمود قهرمان ،شرکت کشتیرانی بنیاد
مصطفی لیلی ،شرکت صنایع فراساحل (صف)
پروانه گنج خانلو ،شرکت صنایع فراساحل (صف)
هانیه خاورانی ،شرکت صنایع فراساحل (صف)
امیرمحمد منطقی ،شرکت نفت و گاز پارس
سیمین بخشی زاده ،شرکت نفت و گاز پارس
کیوان سرافرازی ،شرکت نفت و گاز پارس
سیدمحمدحسن ایمانی ،شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران)
علی بابایی ،شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران)
فرشاد شاهوردی ،فرماندهی دریابانی مرزبانی ناجا
محمد اکبر نژاد ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علی بن عباس ،مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
امیر سمواتیان ،شرکت دریابندر ناب کیش(هلدینگ تجاری سازمان صنایع دریایی)
محمد اسکندری ،شرکت دریابندر ناب کیش(هلدینگ تجاری سازمان صنایع دریایی)
ساسان عطایی ،مؤسسه ردهبندی ایرانیان
محمد قاسمزاده ،موسسه ردهبندی ایرانیان
علیرضا زارعی ،شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
سیامک فخری ،صندوق توسعه صنایع دریایی
همیرا آگاه ،انجمن علوم و فنون دریایی ایران
اکبر محمدی ،ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی  -فناوری ریاست جمهوری
مهرشاد جواهردشتی ،معاونت علمی – فناوری ریاست جمهوری
میثم ظهرابی ،انجمن علمی پژوهشی دریایی ندسا
حسن تیمورتاش ،اتحادیه مالکان کشتی ایران
مهدیه الچینی ،اتحادیه مالکان کشتی ایران
بهزاد الیقی ،سازمان هواشناسی کشور
ناخدایکم حسین فریدونی ،نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
علیرضا حامدی ،نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
مجتبی بلوکی ،شرکت تایدواتر خاورمیانه
احمد صادقی گرمارودی ،شرکت تایدواتر خاورمیانه
هدی خالدی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
ایمان خلیفه ای ،شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی
محسن رجایی فر ،نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
محمدرضا حسینی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سعید بهبد ،پایگاه خبری -تحلیلی مارین نیوز
عزیز غبیشاوی ،شرکت صنعتی دریائی ایران(صدرا)
بهروز بصائری ،شرکت صنعتی دریائی ایران(صدرا)
سهراب عظیمی خواه ،شرکت ملی نفت ایران
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كميتـهاطالعرسانيوخبريهمايش:
دبیر کمیته :عباس نوبختی

ملیحه فتحی ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
نصرت اهلل نادی ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص)
عبداهلل غالم ابوالفضل ،موسسه ردهبندی ایرانیان
اصغر لک علی آبادی ،سازمان بنادر و دریانوردی
منوچهر محمدی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
علیرضا کیهان پور ،سازمان شیالت ایران
محمود قهرمان ،شرکت کشتیرانی بنیاد
مسعود مدنی ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
سیمین بخشی زاده و کیوان سرافرازی ،شرکت نفت و گاز پارس
اکبر فالحتی آذر ،انجمن مهندسی دریایی ایران
سعید بهبد ،پایگاه خبری – تحلیلی مارین نیوز
علیرضا زارعی ،شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)
علیرضا حامدی ،نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران
علیرضا فراتی ،شرکت نفت خزر
روابط عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مصطفی لیلی قهجاورستانی ،شرکت صنایع فراساحل (صف)
رسول رازقندی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مجتبی بلوکی ،شرکت تایدواتر خاورمیانه

كميتـهاجرایيهمايش:
دبیرکمیته :اکبر فالحتی آذر
حمیدرضا قصابان
سیداحمد صفوی
مهدی فالحتی آذر
زهرا حاتمی مقدم
سعید بهبد
اکبر احمدی
مجید فالحتی آذر
سمیه شیخی
قدیراله مرادی
طیبه سوری
میثم مغاره
ناهید قرائی
سیدحسین وزیرپوریزدی
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کميتهعلمیهمايش:

دبیر کمیته علمی :دکتر بهاره کامرانزاد
دکتر فرهود آذرسينا ،دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر علی اکبر آقا کوچک ،دانشگاه تربيت مدرس
دکتر رضا اکبری آالشتی ،دانشگاه صنعتی بابل
دکتر بهروز امرايی ،موسسه ردهبندی ايرانيان
دکتر مهدی ايرانمنش ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
دکتر مهدی بهزاد ،دانشکده مهندسی مکانيک ،دانشگاه صنعتی شريف
دکتر بابک بنی جمالی ،شرکت مهندسين مشاور دريابندر
دکتر روزبه پناهی ،دانشگاه تربيت مدرس
دکتر محمدرضا تابش پور ،دانشگاه صنعتی شريف
دکتر وحيد چگينی ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دکتر حبيب حکيم زاده ،دانشگاه صنعتی سهند تبريز
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،دانشگاه تهران
دکتر فاطمه حاجی وليئی ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دکترمحمدرضا خدمتی ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکتر منوچهر راد ،دانشکده مهندسی مکانيک ،دانشگاه صنعتی شريف
دکتر احمد رهبررنجی ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکترحميد زراعتگر ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکتر مصطفی زين الدينی ،گروه عمران دانشگاه خواجه نصير
دکتر مصباح سايبانی ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکتر محمدسعيد سيف ،دانشگاه صنعتی شريف
دکترمهدی شفيعیفر ،دانشگاه تربيت مدرس
دکتر حسن صيادی ،دانشکده مهندسی مکانيک ،دانشگاه صنعتی شريف
دکتر مجيد عباسپور ،دانشکده مهندسی مکانيک ،دانشگاه صنعتی شريف
دکتر محمود غياثی ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکتر منوچهر فدوی اردستانی ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
دکتر حسن قاسمی ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکتر پرويز قديمی ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکترمحمدجواد کتابداری ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکتر سعيد کاظمی ،دانشگاه علوم و تحقيقات
دکتر مهدی سعيد کياست ،دانشگاه صنعتی امير کبير
دکتر علی اکبر گل افشانی ،دانشيار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شريف
دکتر سيدحسين موسوی زادگان ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
دکتر حميد مهديقلی ،دانشکده مهندسی مکانيک ،دانشگاه صنعتی شريف
دکتر سعيد مظاهری ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دکتر عباس نوبختی ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دکتر نوروز محمد نوری ،دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر عباس يگانه بختياری ،دانشگاه علم و صنعت ايران
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هیأت داوران
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دكتر فرهود آذرسينا،دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات
دكتر سيد علی آزرم سا،دانشگاه تربيت مدرس
دكتر خسرو آيين جمشيد،موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشور
دكتر حميد احمدی ،دانشگاه تبريز
دكتر محمد اسديان قهفرخی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات
دكتر محمد اسمعيلی
دكتر محمد اکبری نسب ،دانشگاه مازندران
دكتر کريم اکبری وکيل آبادی ،دانشگاه علوم دريايی امام خمينی(ره)
دكتر مجيد الياسی ،صنعتی نوشيروانی بابل
دكتر مژگان امتيازجو ،دانشگاه علوم و فنون دريايی
دكتر بهروز امرايی ،دانشگاه دريايی خارک
خانم مهرناز بنی اعمام ،موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشور
دكتر بابک بنی جمالی ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دكتر روزبه پناهی ،دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمدرضا تابش پور ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا ترابی ،دانشگاه علم وصنعت ايران
دكتر مسعود ترابی آزاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
دكتر عبدالرضا ثابت عهد جهرمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
دكتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،دانشگاه تهران
دكتر فاطمه حاجی وليئی ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
مهندس مريم حيدرزاده ،دانشگاه علم وصنعت
دكتر نبرد حبيبی ،دانشگاه کردستان
دکتر حبيب حکيم زاده ،دانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدرضا خدمتی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر سعيد خردمند
دكتر عباس دشتی منش ،دانشگاه خليج فارس بوشهر
دكتر محمد دقيق ،شرکت نفت و گاز پارس
دكتر محمد حسين ديبائی بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
دكتر حميد رضايی ،سازمان صنایع دریایی
دكتر اميد رحمانی ،دانشگاه زنجان
مهندس دامون رزمجويی ،دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر
دكتر اکبر رشيدی ابراهيم حصاری ،دانشگاه تربيت مدرس
دكتر علی رمضانی ورکانی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
دكتر عباس زارع نژاد اشکذری ،دانشگاه علوم دريايی امام خمينی (ره) نوشهر
مهندس محمد رضا زارعی ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
دکتر حمید زراعتگر ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر منيره السادات سادات کيايی
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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هیأت داوران
دكتر محمود ساالری ،دانشگاه جامع امام حسين (ع)
دكتر مصباح سايبانی ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
دكتر سيد جعفر سجادی پارسا ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
دكتر علی سررشته داری ،دانشگاه شاهرود
دكتر سيد ناصر سعيدی ،دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر
دكتر مجيد سهراب پور ،شرکت فناوران سامانههای دريايی
دكتر سيدمصطفی سيادتموسوی ،دانشگاه علم و صنعت
دكتر محمود سينايی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار
دكتر مريم سيوف جهرمی ،دانشگاه هرمزگان
دكتر حسن شادمان ،شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران
دكتر احمد شانه ساززاده ،دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس فريد شعبانی
دكتر روزبه شفقت ،دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
مهندس اسماعيل شفيع زاده ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
دكتر مريم شيعه ،دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقيقات
دكتر امير صدرزاده ،دانشگاه خوارزمی تهران
دكتر مسعود صدری نسب ،دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر
مهندس حسن رضا صفری ،مؤسسه ردهبندی ایرانیان
مهندس مهدی صنايعی ،مهندسين مشاور هندسه پارس
دکتر حسن صيادی ،دانشگاه صنعتی شريف
دكتر آرش عباس نيا ،دانشگاه صنعت نفت
دكتر مهدی عجمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
دكتر پدرام عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر بهروز عسگريان ،صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
دكتر غالمرضا عماد ،دانشگاه دريانوردی چابهار
دكتر بابک عمانیMARINTEK ،
دكتر کمال غانمی ،دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر
دكتر محمود غياثی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر عادل فاطمی ،دانشگاه آزاد اسالمی سنندج
دكتر منوچهر فدوی ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
مهندس اميد فردوسی ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
دكتر حسن قاسمی ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
مهندس عطاء اله قره چاهی ،دريانوردی و علوم دريايی چابهار
دكتر امين قنادی اصل ،دانشگاه محقق اردبيلی
دكتر سعيد کاظمی ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقیقات
دكتر بهاره کامران زاد ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دكتر محمد جواد کتابداری ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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هیأت داوران
دكتر محمد حسين کريمی ،سازمان صنایع دریایی
ی رادMARINTEK ،
دكتر مجيد کريم 
دكتر احمدرضا کهنسال ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دكتر مهدی سعيد کياست ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
دكتر علی اصغر گلشنی ،شرکت مهندسين مشاور
دكتر احمد مباشرامينی
دكتر عليرضا مجتهدی ،دانشگاه تبريز
دكتر افشين محسنی آراسته ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
مهندس عبدالحسين محمدرحيمی ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
دكتر فتانه مرشدسلوک
دكتر حسين مروتی ،دانشگاه آزاد اسالمی
دكتر خسرو مشتريخواه ،شرکت دريا ايمن هرمز
دکتر احمد رضا مصطفی قره باغی ،دانشگاه صنعتی سهند
آقاي عباس معمارزاده ،دانشگاه عالمه طباطبايی
دكتر مهدی مقيمی ،دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر شهريار منصورزاده ،دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس داريوش منصوری ،دانشگاه تربيت مدرس
دكتر امين موسائی ،دانشگاه ياسوج
مهندس محمد مونسان ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دكتر مهدی مهدی خانی ،دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)
دكتر مهدی محمدمهديزاده ،دانشگاه هرمزگان
دكتر حميد مهديقلی ،دانشگاه صنعتی شريف
دكتر حسام الدين مهرفر
دكتر عطااله نجفی جيالنی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر
دكتر حسن نصرالهزاده ساروی ،پژوهشکده اکولوژی دريای خزر
مهندس محمدرضا نگهداری ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
دكتر عباس نوبختی ،پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوی
دكتر امير حسين نيک سرشت ،دانشگاه صنعتی شيراز
دکتر نوروزمحمد نوری ،دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر فريدون وفايی ،دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی
دكتر آزاده ولی پور ،دانشگاه آزاد اسالمی جويبار
دكتر عليرضا ولیزادهMonash University ،
دكتر محمد رضا هدايتی ،دانشکده مخابرات
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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
بهمن ذوالفقارپور ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
غالمعلی رسولی ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
فریبا دالوندی ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
محمد گودرزی ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
مریم سلیمانی خرمدشتی ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
آالله ارض پیما ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
محمدجواد کوهکن ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
علی یکتا،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

هفدهمین همایش صنایع دریایی

تاریخچه برگزاری همایش3/
افتتاحیه همایش4/
میزگرد تخصصی «صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه اقتصادی»17/
نشست کمیتههای تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران در همایش 18/
کارگاههای آموزشی26/
میزگرد تخصصی « فرصتها و چالشهای پیشروی صنایع دریایی کشور»31 /
اختتامیه هفدهمین همایش صنایع دریایی31/
اسامی برگزیدگان هفدهمین همایش صنایع دریایی36/
گزارش تصویری هفدهمین همایش صنایع دریایی38/

2

قطعنامه هفدهمین همایش صنایع دریایی

قطعنامه هفدهمین همایش صنایع دریایی43/
نتایج نظرسنجی هفدهمین همایش صنایع دریایی46/

3

نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايی و دريانوردی

نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايی و دريانوردی49/
گزارش تصويري از نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی و دریانوردی61/
گزارش تصویری بزرگترین نقاشی دریایی ایران همزمان با نمایشگاه 67/IRANIMEX
گزارش تصویری بازدیدها و گشت دریایی هفدهمین همایش صنایع دریایی68/
مراكز و شرکتهای حاضر در نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی 70/
نتایج نظرسنجی نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی و دریانوردی74/
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1

هفدهمینهمایشصنایعدریایی
تاریخچه برگزاری همایش

افتتاحیه همایش

بخشی از سخنان معاون اول رئیسجمهور

بخشی از سخنان وزیر صنعت ،معدن و تجارت

بخشی از سخنان رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران

بخشی از سخنان دبیر همایش

بخشی از سخنان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

میزگرد تخصصی «صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه اقتصادی»

نشست کمیتههای تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران در همایش
کارگاههای آموزشی

میزگرد تخصصی « فرصتها و چالشهای پیشروی صنایع دریایی کشور»
اختتامیه هفدهمین همایش صنایع دریایی

اسامی برگزیدگان هفدهمین همایش صنایع دریایی

گزارش تصويـري هفدهمین 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 بینالمللی صدا و سیما

2

دوم

 12و  13دی ماه

1379

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

3

سوم

 23و  24دی ماه

1380

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

4

چهارم

 7و  8بهمن ماه

1381

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

5

پنجم

 20الی  24آذر ماه

1382

جزیره کیش

مرکز همایشهای بینالمللی کیش

6

ششم

 6الی  8بهمن ماه

1383

بندرعباس

اداره بندر شهید رجایی -شرکت ایزوایکو

7

هفتم

 4و  5بهمن ماه

1384

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

8

هشتم

 9الی  11آبان ماه

1385

بوشهر

مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد

9

نهم

 1الی  3آبان ماه

1386

نور مازندران

صالح الدین کال

10

دهم

 7الی  9آبان ماه

1387

آبادان -خرمشهر

دانشگاه صنعت نفت

11

یازدهم

 19و  20آبان ماه

1388

جزیره کیش

مرکز همایشهای بینالمللی کیش

12

دوازدهم

 27الی  29مهر ماه

1389

زیباکنارگیالن

مجموعه آموزشی و رفاهی صدا و سیما

13

سیزدهم

 17و  18آبان ماه

1390

جزیره کیش

مرکز همایشهای بینالمللی کیش

14

چهاردهم

 6و  7دی ماه

1391

تهران

سالن اجالس سران

15

پانزدهم

 7الی  10آبان ماه

1392

جزیره کیش

مرکز همایشهای بینالمللی کیش

16

شانزدهم

 11الی  14آذر ماه

1393

بندرعباس

تاالر شهید آوینی

17

هفدهمین

 1الی  4دیماه

1394

جزیره کیش

مرکز همایشهای بینالمللی کیش
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افتتاحیه هفدهمین همایش صنایع دریایی
هفدهمین همایش صنایع دریایی یکم دی ماه در سالن همایش های بین المللی کیش با حضور مسئولین

بلندپایه کش��وری و لش��کری با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و اجرای س��رود ملی جمهوری اسالمی
ایران افتتاح شد .این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

گردش��گری ،دبیر هیات دولت ،دبیر شورای مناطق آزاد ،معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول،

مشاورین معاون اول رئیس جمهور ،مدیرعامل بانک صنعت و معدن ،معاون امور اقتصادی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ،معاون توسعه
و امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،معاون امور دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ،معاون

دبیر شورای مناطق آزاد ،معاونین معاون اول رئیس جمهور ،قائم مقام سازمان شیالت کشور ،رئیس سازمان

صنایع دریایی و بیش از  1000نفر از مسئوالن ،فعاالن دریایی ،اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف و

صنعتگران برگزار شد.

در این مراسم معاون اول رئیس جمهور ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،دبیر همایش ،رئیس سازمان منطقه

آزاد کیش ،رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران به ایراد سخنرانی پرداختند که در ادامه مختصری از محورهای

اصلی سخنرانی هر یک از این بزرگواران را می خوانید.
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بخشی از سخنان معاون اول رئیسجمهور

یکی از مهم ترین اهداف دولت ،توسعه سواحل کشور در برنامه ششم توسعه است

معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه کشتیسازی صدرا باید به عنوان شرکت بزرگ دریایی به صنعت

دریایی برگردد ،گفت :صندوق توسعه ملی باید  ۲میلیارد دالر منابع به توسعه صنایع دریایی اختصاص دهد.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت :با وجود تکیه کشور به درآمدهای نفتی اگر امید مردم به آینده کشور و

اعتماد مردم به مدیریت کشور را شاهد نبودیم تالطمی در اقتصاد ایران بوجود میآمد که کنترل آن ممکن نبود.

اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه هفدهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی

و دریانوردی و هفتمین نمایشگاه دریایی دو ساالنه کیش که در سالن همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد
بیان داشت :کاهش قیمت نفت برای اقتصادی مانند ایران مشکل ساز خواهد بود چرا که اقتصاد ما بشدت به

درآمد نفت متکی است و واردات حتی صادرات و سرمایه گذاری به نفت وابسته میباشد و کاالهایی که باید

تولید کنیم به نفت متکی است .وی در ادامه افزود :بخش قابل توجهی از بودجه دولت به منابع نفت متکی

است و دوران کنونی نیازمند تدابیر بسیار مهمی است و اگر امید مردم به آینده کشور و اعتماد مردم به مدیریت

کشور با وجود مدیران باتجربه و فهیم که میتوانند برای عبور از دوران سخت تدبیر کنند نبود ،اتفاقی چون

کاهش قیمت نفت ،تالطمی در اقتصاد ایران بوجود میآورد که کنترل آن ممکن نبود.

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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کاهشقیمت نفت قابل پیش بینی نبود

معاون اول رئیس جمهوری افزود :دیگر ویژگی امروز اقتصاد کشور آن است که بعد از یک دوره چون یک دهه

که شاهد رشد درآمدهای نفتی و تنظیم اقتصاد بر اساس سالی  80تا  100میلیارد دالر بودیم و اقتصاد خود
را باچنین درآمدهای بزرگی تنظیم کرده بودیم و نفت باالی  100دالر ویژگی مشخصه  10ساله گذشته بوده
است اما به یکباره با موضوع جدیدی به عنوان کاهش غیر منتظره قیمت نفت در حد  30دالر مواجه شدیم.

وی گفت :برخی افراد عنوان میکنند کاهش قیمت نفت قابل پیش بینی بود و این حرف عجیب و غریبی است

که زده میشود اما واقعا این روند قابل پیش بینی نبوده است و هیچ کدام از موسسات معتبر بینالمللی که در
زمینه انرژی کار میکردند در این حد کاهش قیمت را پیش بینی نمیکردند .جهانگیری افزود :موضوع دیگری

که اقتصاد ایران در سالهای آینده با آن روبرو خواهد شد ،ایجاد شغل است .از سال  95در طول برنامه ششم

توسعه سالی  890هزار فارغ التحصیل دانشگاهی را خواهیم داشت که کار مطالبه میکنند و ایجاد اشتغال در
کشور مانند همه جای دنیا تعریف شده و با سرمایه گذاری و افزایش تولید ممکن است.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد :باید به سمت صنایعی برویم که با منابع کمتر تعداد شغل بیشتری

داشته باشیم اما مشخصه همه سرمایه گذاریها باید این باشد که اقتصادی بوده و بازار مناسب و آینده مطمئن

داشته باشند تا هر صنعت منابعی که میگیرد را بعد از یک دوره بازگرداند.
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اقتدار ایران در منطقه نیازمند اقتدار اقتصادی است

جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به این که اقتدار ایران در منطقه نیازمند اقتدار اقتصادی است ،تاکید

کرد :در حال تدوین برنامههای پنج ساله ششم توسعه کشور هستیم که از هفته آینده آغاز خواهد شد و به سرعت

در دولت تصویب خواهد شد و در این دوره نیازمند سیاستهای عالمانه ای برای چالشهای ذکر شده هستیم که
باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی طرح ریزی شوند .وی گفت :همه اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد و اگر کار

برنامه ششم توسعه عقب افتاد با این جهت گیری عقب افتاد که یک بار دیگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مرور
کنیم که در برنامه لحاظ شده باشد و در این اقتصاد باید به ظرفیتهای داخلی کشور توجه الزم را داشته باشیم.

وی اظهار داشت :یکی از اصلی ترین ظرفیتهای کشور دریا است و دو هزار و  900کیلومتر مرز دریایی و 5800
کیلومتر سواحل کشور نعمت بزرگی است و ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که میتواند با اتکا به دریا اقتصاد
خود را توسعه دهد و پیشبرد اقتصاد دریا محور یکی از جهت گیریهای اقتصادی ایران میتواند باشد .معاون

اول رئیس جمهوری بیان داشت :با دریای خود به آبهای آزاد و اقیانوسها اتصال داریم و بزرگترین نعمتهای
خدادادی ما مثل نفت و گاز در مناطق دریایی قرار دارند و مهم ترین معادن ما در نزدیکی مناطق دریایی قرار

دارد هم چنین نیروی انسانی خوبی را در دانشگاهها تربیت کردیم که بخش قابل توجه مهندسان ما در کارهای

مرتبط با دریا سررشته دارند.

وی تاکید کرد :بخشی از تقاضاهای طبیعی در کشور وجود دارد که مرتبط با دریا است و اکنون ساالنه چند ده

میلیون تن کاال به ایران وارد شده یا خارج میشود و برنامههای وسیع ایران برای صنایع پتروشیمی و محصوالت
تولیدی باید از دریا به کشورهای مختلف عرضه شود.

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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توجه ویژه به صنعت دریایی در برنامه ششم توسعه

وی اظهار داشت :کشورهای متعددی در همسایگی ایران قرار دارند که هیچ کدام راه مناسبی ندارند و به طور

طبیعی حمل و نقل آنها از ایران انجام میشود این در حالی است که ایران شرایط ترانزیت خوبی برای آسیای میانه
دارد و در طی سالهای گذشته بخشی از زیربناهای خود را شکل داده است و اکنون  200بندر بزرگ و کوچک
تجاری و صیادی در دریاها وجود دارد و در بخش بنادر زیرساختهای خوبی را داریم.

جهانگیری با اشاره به این که در برنامه ششم توسعه کشور ،اقتصاد دریا یکی از مهمترین جهت گیری هایی است

که باید به صورت اساسی به آن پرداخته شود ،گفت :باید به صنعت دریایی توجه ویژه داشته باشیم این در حالی

است که صنعت کشتی سازی کار خود را از دهه  40آغاز کرده ولی پیشرفت متناسب با آن زمان نداشته ایم و
کشتی سازی ایران عقب افتاد .وی ادامه داد :مهم ترین دلیل این عقب افتادگی در مساله نحوه تامین ساخت کشتی

و نحوه خرید کشتی خارجی است که آسان تر انجام میشود .وی ابراز داشت :باید شرکت صدرا به عنوان یک شرکت
بزرگ دریایی به آغوش صنعت دریایی برگردد و سرمایه بزرگ ایجاد شده در استان محرومی مانند بوشهر نباید در

اثر واگذاریها به روزی بیفتد که همه برای آن غصه بخورند حال چه صاحب آن خصوصی یا دولتی باشد خیلی

تفاوت ندارد و ملت ایران صاحب این کارخانهها است .وی اظهارداشت :صندوق توسعه ملی باید حداقل  2میلیارد
دالر منابع به توسعه صنایع دریایی اختصاص دهد تا این صنعت رشد کند.
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سواحل دریای عمان توسعه پیدا کند

معاون اول رئیس جمهوری ابراز داش��ت :باید برای س��واحل کشور در برنامه ششم توسعه یکی از مهم ترین

جهتگیریها آن باشد که سواحل دریای عمان توسعه پیدا کند و جاسک به قطب مهمی برای توسعه صنعت
کشور تبدیل شود و سواحل به نقاط آباد تبدیل شوند .وی ادامه داد :پیش بینی شده است که نفت کشور توسط

لوله به خارج از تنگه هرمز وارد شده و خارج از آن بارگیری شود.

وی تاکید کرد :یکی از برنامههای مهم در اطراف س��واحل باید احداث نیروگاههای هسته ای و نیروگاههای

مختلف هم چنین ایجاد آب شیرین کنها باشد تا همچنین شاهد توسعه جمعیت در این مناطق باشیم و در
سواحل کشور از خرمشهر تا گواتر طی کیلومترها حتی یک روستا نیز دیده نمی شود و باید زیربناها ایجاد شود

و بخش خصوصی باید با انگیزه در این زمینه سرمایه گذار شود.

جهانگیری افزود :در بخش سکوهای دریایی با وجودی که کشوری نفتی و گازی بودیم بخش عمده ای از

سکوها از خارج وارد میشد ولی اکنون تقریبا تمام سازههای دریایی در داخل کشور تولید میشود.

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

[]9

گزارشجامع
 1الی 4دی ماه ،1394جـزیره کیش

بخشی از سخنان وزیر صنعت ،معدن و تجارت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :طی برنامه راهبردی ۱۰سال آینده ،هدفگذاری کردهایم ۳ ،تا  ۴میلیارد

دالر در ح��وزه صنایع دریایی س��رمایهگذاری ش��ود و به تدریج این رقم افزای��ش یابد .وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در مراسم هفدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ،اظهار داشت :ب ه تدریج در کشور

توانمندیهای مناسبی در زمینه تربیت نیروی انسانی در صنایع مختلف ایجاد شده است .وی افزود :درحالی

که جوانان جویای کار زیادی داریم ،شرکتهای خدمات کشتیرانی به کمبود نیروی انسانی اعتراض دارند و

این منطقی به نظر نمیرسد .وی افزود :چرا درحالی که جوانان جویای کار زیادی داریم  20درصد نیروهای

کشتیرانی ما خارجی هستند .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با انتقاد از اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در

ارتباط با اقتصاد مقاومتی و درونزایی اقتصاد در صنایع دریایی چندان رعایت نشده است ،گفت 5 :هزار و 800

کیلومتر خط ساحلی و  17استان ساحلی داریم که  25درصد خاک این سرزمین را تشکیل میدهند ،حدود

 20سال پیش ،خود نسبت به ساخت جکآپ داخلی اقدام کردیم اما پس از آن در  10سال اخیر 20 ،دستگاه

جکآپ از خارج کش��ور خریداری یا اجاره ش��د و این منطقی نیست .نعمتزاده اظهار داشت :باید خودمان

تصمیم بگیریم که میخواهیم بنگاه تولیدی باشیم یا مصرفکننده و این بسیار مهم است .وی اضافه کرد :چرا

کشتیسازیای نظیر صدرا را بابت رد دیون به افرادی میسپاریم که صالحیت ندارند .وزیر صنعت ،معدن و
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کارگو(باری) از کشورهای خارجی خریداری میشود  85درصد فاینانس  10تا  12ساله دارد و کشتی بهعنوان

ق مناسبی است ،درحالی که ما در ایران از حدود یک سال و نیم پیش از
ضمانت پذیرفته میشود و این مشو 
طریق بانک صنعت ،معدن پیگیر این موضوع هستیم تا این سیستم در کشور ما هم راهاندازی شود.

بخشی از سخنان رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی گفت :متاسفانه احکام مناسب و جامعی در زمینه توسعه صنایع

دریایی در برنامه ششم توسعه لحاظ نشده و برخی مواد آن شبهه برانگیز است .محمد سعید سیف در مراسم

افتتاحیه هفدهمین همایش صنایع دریایی با اشاره به اینکه تنوع فعالیتهای دریایی در کشور زیاد است و تنها
نباید به صنعت کشتی سازی بسنده کرد ،افزود :رشد حمل و نقل دریایی به صورت مستمر ادامه داشته است ،از

بعد موقعیت جغرافیایی یک بازار  400میلیون نفری در آسیای میانه وجود دارد که کشور ما میتواند رابط بین

دنیا و این کش��ورها باش��د .منابع نفت و گاز در حوزه جنوب و شمال کشور و ضرورت توسعه صنایع دریایی در

بخشهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است .او با اشاره به اینکه در حوزه فراساحل خودکفایی  100درصدی
داریم و با استفاده از توان داخل به خوبی سکوهای نفتی طراحی و ساخته شده است و در مقایسه با صنایع دیگر

جایگاه خوبی دارد ،اضافه کرد :در کشتی سازی با همه مشکالتی که مطرح میشود ،از کشتیهای  100هزار تنی

تا شناورهای مسافری و غیره در داخل ساخته میشود که در این خصوص کتاب اطلس کشتی سازی های ایران
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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و همچنین شناورهای ساخت ایران تهیه و چاپ گردیده است .سیف به اهمیت بخش خصوصی در کشتی سازی

اشاره کرد و گفت 24 :شرکت خصوصی کشتیسازی و تعدادی کشتیسازی کوچک در کشور فعالیت مناسبی

دارند .بر همین اساس ایران به لحاظ توانمندیهای علمی دریایی و با وجود تمامی بیمهریها در رتبه  11دنیا

قرار دارد البته نسبت به فرانسه و نروژ وآلمان پایین تر اما شیب خوبی را دارد به طوریکه در سال  2015جزو

کشورهای برتر در این حوزه بودیم اما به علت وجود مشکالت صنایع دریایی در کشور از این ظرفیتها به نحو
احسن استفاده نکرده ایم .وی با اشاره به اینکه حدود  30هزار شناور در کشور ثبت شده است ،گفت :در ارتباط با

رشد ناوگان دریایی کشور ،اگر گزینههای توسعه اقتصادی را در نظر بگیریم در سال  1404بازار سه میلیارد دالری

را برای صنعت کشتی سازی در کشور داریم.

سیف در خصوص نگرانیهای موجود در این صنعت افزود :واگذاری امور به بخش خصوصی ضروری است و

بخشهای دولتی نباید رقیب باشند .بر همین اساس فعالیتهای بندری باید به بخشهای خصوصی واقعی واگذار

شود .او با بیان اینکه بندهای مربوط به سند توسعه ششم کشور باید بیشتر مورد توجه باشد ،تاکید کرد :متاسفانه

احکام مناسب و جامعی در زمینه توسعه صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه لحاظ نشده و برخی مواد آن شبهه

برانگیز است .با وجود سیاستهای خوبی که در ارتباط با دریا دیده شده بود و محوریت داشت ،متاسفانه در بعد
احکام دریایی به آن توجه نشده و عمال موادی از آن مبهم است .سیف با اشاره به اینکه باید برنامه ریزی شود تا

از مواردی مانند سفارش شناور به خارج از کشور جلوگیری شود ،ادامه داد :به عنوان مثال ما  20سال قبل یک

جکآپ را ساختیم اما اکنون مشابه همین سکو را به چین سفارش دادیم .به وضعیت شرکت صدرا باید به صورت
جدی پرداخته ش��ود و از دولت و قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) انتظار میرود برای حفظ صنعت دریایی خصوصا

شرکت کشتی سازی صدرا تالش کنند.
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بخشی از سخنان دبیر همایش

دبیر هفدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی در کیش از ارسال 430مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.

عباس نوبختی روز سه شنبه در آیین افتتاح هفدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی
و هفتمین نمایشگاه دریایی دو ساالنه کیش که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سالن
همایش های بین المللی کیش برگزار شد ،بیان داشت :برای برگزاری این همایش کمیته های اجرایی ،اطالعرسانی

و علمی تشکیل شده بودند و در مجموع  430مقاله به دبیرخانه همایش رسید که  268مقاله پذیرفته شد و با
محدودیت زمانی و مکانی که در دو روز برگزاری همایش داریم شاهد ارائه  38مقاله در نشست های تخصصی
هستیم .وی ابراز داشت :عالوه بر ارائه مقاالت تخصصی شاهد برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه همایش و
نمایشگاه هستیم و در حالی که برای برگزاری  35کارگاه درخواست داشتیم به دلیل محدودیت زمانی و مکانی تنها

 19کارگاه را برگزار می کنیم.

وی افزود :دو نشست و میزگرد تخصصی با موضوع صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه اقتصادی و نشست دیگربا

موضوع فرصت ها و چالش های پیشروی صنایع دریایی کشور در حاشیه همایش هفدهم در کیش برگزار خواهد
شد .دبیر همایش صنایع دریایی اظهار داشت :روزچهارشنبه پس از برگزاری میزگرد دوم مراسم اختتامیه خواهیم
داشت و افراد برتر صنایع دریایی کشور در سال گذشته معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی بیان داشت :نمایشگاه و همایش دو واقعه مکمل همدیگر هستند و امسال نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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و دریانوردی با رونق بهتر و در فضای بیش از هفت هزار متر مربع و با حضور بیش از  300شرکت داخلی و خارجی
برگزار می شود .وی یادآور شد :خوشبختانه در کشور مشکلی در ساخت شناورها نداریم و باید به رونق صنایع دریایی
کمککنیمتامسائلیچونکاهشبیکاریراشاهدباشیم.هفدهمینهمایشونمایشگاهبینالمللیصنایعدریایی
و دریانوردی (هفتمین نمایشگاه دریایی دو ساالنه کیش) به میزبانی جزیره کیش از تاریخ یکم تا چهارم دی ماه

سال جاری با حضور شرکت های داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کیش برگزار می شود.

شناسایی و معرفی فرصت های بزرگ سرمایه گذاری داخلی وبینالمللی ،ارائه توانمندی ها و آخرین دستاوردهای
صنایع وابسته ،تأسیسات و همچنین سامانه های دریایی و بندری در فضای باز و سر پوشیده ازجمله اهداف مهم
برگزاری هفدهمین نمایشگاه و همایش بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی در جزیره کیش است .قرار است در

حاشیه این نمایشگاه  12کارگاه آموزشی و هشت نشست تخصصی برگزار شود .

ارائه 38مقاله منتخب به صورت پوستر و سخنرانی و همچنین برگزاری نمایشگاه های عکس و نقاشی با هماهنگی

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش برای دومین بار با محوریت صنایع دریایی و رسم بزرگترین نقاشی دریایی
توسط دانش آموزان و دانشجویان از برنامه های جانبی این رویداد مهم دریایی در خلیج همیشه فارس است.

بخشی از سخنان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت :صنعت دریایی کشور به رغم اعمال تحریم های غیرقانونی،

در مس��یر رشد و ترقی بوده و به مدد سیاس��ت های مقتدرانه دولت تدبیر و امید در پایان تحریم ها در

مس��یر تازه ای از توس��عه قرار گرفته است .علی اصغر مونسان در مراسم افتتاحیه هفدهمین همایش و
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نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی با بیان اینکه صنعت دریایی کشور ،بازارهای جدیدی
را پیش روی خود تجربه می کند ،افزود :گس��تردگی س��واحل کشور در حوزه های خلیج فارس ،دریای

خ��زر و عمان ،وجود بنادر مهم و متع��دد تجاری ،نفتی ،ماهیگیری و نظامی و وجود ناوگان های عظیم
در بخش ه��ای حم��ل و نق��ل دریایی ،ش��یالت و دفاعی ،ای��ران را به یکی از کش��ورهای راهبردی در
بخش صنعت دریایی تبدیل کرده اس��ت .رئیس هیات مدیره س��ازمان منطقه آزاد کیش گفت :دانش

آموختگان ،کارشناس��ان و دانشمندان ایرانی در سال های گذشته بخش عظیمی از فناوری این صنعت
تخصصی را بومی کرده اند و توانستهاند با رها کردن کشور از وابستگی به بسیاری از تجهیزات و فناوری

وارداتی ،نس��بت به ایجاد و ساخت بنادر متعدد کشور ،شناورهای گوناگون ،تجهیزات دریایی ،دفاعی و

سکوهای نفتی در داخل کشور اقدام کنند.

مونسان در بخش دیگری از سخنان خود گفت :آنچه فناوری صنعت دریایی را در جهان مورد توجه قرار

داده ،زمینه س��ازی آن برای توسعه سایر بخشهای علمی ،صنعتی و دستیابی به فناوریهای وابسته به
این صنعت در جهان است ،اینکه ایران اسالمی توانسته نام پرافتخار خود را در میان کشورهای صاحب نام
در این حوزه قرار دهد مایه خرسندی و افتخار است.

وی به اهمیت پیشرفت در زمینه صنایع دریایی اشاره کرد و گفت :این صنعت از آن جهت اهمیت دارد

ک��ه عالوه بر ایجاد اقتدار ،تامین امنیت دریایی و توس��عه حمل و نقل تج��اری و بازرگانی میتواند برای
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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هزاران نفر از جوانان کش��ور اش��تغال پایدار ایجاد کند که س��هم عمده ای از آن نصیب شهرها و مناطق

حاشیه سواحل کشور خواهد شد.

مونسان جزیره کیش را نخستین منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایران با پیشینهای عظیم در داد و ستد

بینالمللی دریایی و رفت و آمد شناورهای تجاری در سدههای گذشته دانست و گفت :امروزه این منطقه
ب��ه جه��ت برخورداری از مزایای قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و موقعیت
ممتاز جغرافیایی آن ،ویژگی منحصر بفردی درخصوص توس��عه رفت و آمدهای دریایی و برخورداری از

مزیتهای صنعت دریایی دارد .

وی گفت :این منطقه میتواند از طریق گس��ترش ارتباطات بینالمللی در این حوزه و ایجاد پل ارتباط

دریایی با سایر بنادر مهم جهان سهم قابل اعتنایی در این تجارت منحصر بفرد برای کشور داشته باشد.

مونسان با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر تالش برای توسعه و روز آمد کردن بندر تجاری و مسافری

کیش دو چندان شده است ،افزود :بزودی شاهد شکوفایی این بندر برای بهره برداری بهینه از ظرفیتهای
منطقه آزاد کیش در تمامی منطقه خواهیم بود.
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میزگرد تخصصی «صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه اقتصادی»
میزگرد تخصصی «صنایع دریایی در برنامه شش��م توس��عه اقتصادی» پس از مراس��م افتتاحیه ،در تاالر

خلیجفارس مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار شد .در این جلسه مهندس صالحی نیا معاون
امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دکتر صفایی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ،دکتر

جهاندیده رئیس کمیته وجوه اداره ش��ده س��ازمان بنادر ،مهندس احمد رفعت ،رئیس دبیرخانه شورایعالی
صنایع دریایی ،امیر مهندس رس��تگاری ریاس��ت س��ازمان صنایع دریایی ،دکتر نوروززاده رئیس س��ازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ،دکتر فرشچی معاون امور دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ،مهندس

نبیپور مديرعامل شرکت خيبر ،مهندس مجاهدی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران و
دکتر سیف رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در ادامه

به سواالت حاضرین پاسخ دادند.

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

موارد مطرح شده:

• گزارشی از فعالیتهای کمیته توسط آقای دکتر نوبختی رئیس کمیته

• گزارشی از تاریخچه و فعالیتهای گروه کمیته علوم و فنون دریایی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری توسط
مسئول قبلی آن آقای دکتر ایرانمنش

• گزارشی از اقدامات صورت گرفته کمیته علوم و فنون دریایی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری توسط مسئول
فعلی آن آقای دکتر سیف

• ارائه پاورپوینتی درخصوص "روشهای بهبود فعالیتهای دریایی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری"
پیشنهادات:

• ایجاد رشتههای بین رشته ای و اصالح سیالبسهای رشتههای دریایی
• پذیرش دانشجو در رشتههای دریایی متناسب با نیاز کشور

• ارائه آموزشهای غیرآکادمیک جهت ارتقای دانش فنی پرسنل کارخانجات صنایع دریایی
• سرمایه گذاری بخش دولتی جهت تحقیقات علمی در حوزه دریا

• همکاریهای بینالمللی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان

• حمایت از پایان نامههای دانشگاهی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (تکمیل اطالع رسانی به همه
دانشگاهها)

• جامعتر شدن اسم رشتههای دریایی ،به طور مثال رشته مهندسی کشتیسازی به مهندسی دریا تغییر یابد.
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جلسهکمیتهدانشجویی
موارد مطرح شده:

• گزارشی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته توسط آقای دکتر خسروی ،رئیس کمیته

• بررسی و ارائه راهکارها و راهبردهای رفع مشکالت دانشجویان در مواردی همچون کسر از خدمت دانشجویان،
پروژه های تحقیقاتی ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،اشتغال دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و....

پیشنهادات:

• اس��تقبال و حمایت س��ازمان صنایع دریایی از انجام و تدوین پروژه های این سازمان در قالب پایان نامه در
دانشگاهها و پروژه های کسر از خدمت.

• دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پل ارتباطی سازمان صنایع دریایی با سایر دانشگاهها خواهد بود.

• با نگاهی به بازار آینده صنعت دریا و نیاز به متخصصان بیشتر در این حوزه ،مسئوالن باید نسبت به کاهش

دغدغه کاری دانشجویان رشتههای دریایی اقدامات الزم را از هم اکنون در دستور کار خود قرار دهند.
• به روزرسانی سیالبسها و طرح درس ها ،خصوصاً در حوزه تدریس کنوانسیون ها.

• گذراندن دورههای تکمیلی توسط دانشجویان رشته های دریانوردی در راستای استانداردهای سازمان بنادر
و دریانوردی.

• بها دادن و اعتماد در انجام پروژهها به دانشجویان در راستای به کارگیری نیروهای داخلی و جلوگیری از ورود
خارجیان به حوزه دریایی.

• در راستای رفع مشکالت دانشجویان و همچنین استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات ،مسئولین باید ارتباط
با دانشجویان را جزء برنامه های کاری در حوزه فعالیت خود قرار دهند.

• برگزاری جلسات ماهیانه کمیته و ارائه درخواست های پروژه به صنعت.

• توجه بیشتر به جذب نخبگان دریایی و تالش در راستای جلوگیری از فرار مغزها.

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:

• گزارشی از فعالیتهای کمیته توسط آقای مهندس بابایی ،رئیس کمیته
• معرفی کتاب اطلس تجهیزات دریایی ایران

• معرفی کتابهای روند توسعه کشتیسازی در کشورهای چین ،ژاپن و کره

• گزارش��ی از نحوه فرآیند اعطای تس��هیالت به تولیدکنندگان تجهیزات دریای��ی در داخل و همچنین به
خریداران به منظور تأمین بازار تولیدکنندگان توس��ط آقای مهندس فاضل مدیر عامل صندوق حمایت از

توسعه صنایع دریایی که این روند به سه روش خواهد بود:
الف) شرکتهایی که تقریباً وضعیت خوبی دارند ،بسته حمایتی از آن ها ،در راستای توانایی انجام صادرات میباشد.
ب) ش��رکتهایی که تقریباً در وضعیت متوسطی میباشند ،بسته حمایتی در راستای کمک به تولید آنها،
افزایش سرمایه در گردش و توسعه امکانات کارگاهی میباشد.

ج) شرکتهایی که مشکالت عدیدهای داشته و در آستانه تعطیلی میباشند ،کمک ویژه نمائیم یا ورود به
دسته دوم داشته باشند و یا این که کمک نمائیم تعطیل شوند که بیشتر از این ضرر و زیان نبینند.

پیشنهادات:

• معرفی تولیدکنندگان داخلی در شرکتهای دیگر در راستای حمایت آن شرکتها از این تولیدکنندگان.
• ارتقای بلوغ مدیریتی با تفکر راهبردی و نگرش سیستمی نیاز صنعت دریایی

• بلوغ تخصصی و دانشی اجرای کار و ارتقای زیرساختها و فرهنگ کار و تالش مورد نیاز صنایع دریایی میباشد.
• وجود شرکتهای تخصصی در راستای تکمیل زنجیره تأمین نیاز ضروری در صنایع دریایی
• ایجاد هایپر مارکت دریایی

• بهدلیلعدمشکلگیریسفارشاتدرراستایهزینههایاخذاستانداردوارتقایسیستموبهویژهایجادظرفیتها،
شورایعالی صنایع دریایی و صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی ،حمایت الزم را در این زمینه انجام دهد.

• یارانهها و حمایت از شرکت هایی صورت گیرد که واحد تحقیق و توسعه خود را فعال نمایند.
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موارد مطرح شده:

جلسه کمیته کشتیسازی

• گزارشی از فعالیتهای کمیته توسط آقای مهندس مسعودزاده ،رئیس کمیته

• گزارشی از روند توسعه صنایع کشتی سازی در ایران و مشکالت آن از زمان جنگ تا دوران پساتحریم توسط
آقای مهندس مسعودزاده

• برنامههای بانک صنعت و معدن در اعطای تسهیالت جهت خرید و یا ساخت شناور توسط کارشناسان بانک
صنعت و معدن با مواردی از قبیل موارد ذیل تشریح گردید:

الف) اعطای تسهیالت منوط به داشتن توجیهات فنی ،مالی و اقتصادی مدنظر و با فرمت پیشنهادی

بانک صنعت و معدن.

ب)  75درصد از کل مبلغ پروژه به صورت تس��هیالت با پیش پرداخت  20درصد و مابقی طی چند
مرحله با توجه به میزان پیشرفت کار ،به متقاضی پرداخت خواهد شد.

ج) تأیید کیفیت پروژه بر عهده مؤسسات ردهبندی و کنترل زمان و هزینه بر عهده بانک خواهد بود.
پیشنهادات:

• صدور ضمانتنامه برای اعطای تس��هیالت بهتر اس��ت با حمایت ارگانهای وابسته به دولت نظیر صندوق
ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از صنایع دریایی انجام پذیرد.

• تجدید نظر در میزان پیش پرداخت ارائه شده توسط بانک صنعت و معدن برای شروع فرآیند ساخت.

• مشکل اساسی در ایران ،عدم در نظر گرفتن ماهیت متفاوت صنایع از یکدیگر در تصمیمگیریهای کالن و
سیاستگذاریها است ،برای صنایع دریایی باید متناسب با شرایط و ویژگیهای آن سیاستگذاری نمود.

• سیستمی طراحی شود که بانک بتواند خود کارخانه کشتیسازی را در رقمهای باال هم بیمه نموده و به عنوان
ضمانت قبول نماید.

• بحث لیزینگ در حوزه ساخت شناور و تجهیزات نیز میتواند در پیشبرد فروش و رونق آن بسیار موثر باشد.

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

جلسه کمیته قوانین ،مقررات و استانداردها

• ارائه گزارشی توسط آقای مهندس صفری ،رئیس کمیته در خصوص هدف از تشکیل کمیته ،فعالیتها و
اقدامات صورت گرفته

• تشریح طرح پیشنهادی رتبهبندی شرکتها و مؤسسات توسط آقای مهندس صفری

• تبیین نقش مؤسسات ردهبندی ایرانی در صنعت دریایی کشور بهویژه در شرایط پس از تحریم
پیشنهادات:

• با توجه به عدم وجود نظام مهندسی دریا در حوزه دریا ،انجمن مهندسی دریایی به عنوان یک نهاد مستقل
در مرحله اول با انجام موضوع رتبه بندی شرکتها را پیگیری و اجرایی نماید.

• رتبهبندی شرکتها به عنوان یک نیاز صنعت دریایی ،باالخره باید از جایی شروع شود و نباید بیشتر از این
منتظر مراکز دیگر شد.

• درخواست گردید ،انجمن مهندسی دریایی با طی روال قانونی در سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان

مرجع قانونی رتبهبندی شرکتها در حوزه دریا معرفی گردد.

• س��ازمان ملی اس��تاندارد بدنبال راهنما در بحث رتبهبندی در حوزه دریا میباش��د ،در این راستا انجمن

مهندسی دریایی آمادگی دارد طرح پیشنهادی رتبهبندی را به سازمان ملی استاندارد ارائه دهد تابه عنوان
یک استاندارد ملی ثبت گردد.

• شورای عالی صنایع دریایی برای اجرایی شدن طرح پیشنهادی رتبه بندی شرکتها حمایتهای الزم را از
این طرح انجام دهد.

• حضور مؤسسات ردهبندی خارجی در ایران صرفاً در صورت عقد قرارداد همه جانبه با موسسات ایرانی مجاز
گردد و این مهم مجددا ً در قطعنامه گنجانیده شود.
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موارد مطرح شده:

جلسه کمیته کشتیرانی و دریانوردی

• گزارش اقدامات و فعالیتهای کمیته توسط آقای دکتر سیف ،رئیس کمیته

• موضوع نامه وزیر راه و شهرسازی به کلیه سازمانهای تابعه در خصوص منع عقد هر نوع قرارداد با اشخاص

حقیقی و حقوقی

• موضوع تبصره  21برنامه ششم توسعه

• مشکل عدم وجود اسکلههای مختص تدارکات
پیشنهادات:

• ادامه نامهنگاریهای دقیق و شفافتر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم حضور مجموعههای تابعه

در پروژهها

• ضرورت رعایت قانون تجارت در خصوص شرکتها ،صندوقها و تعاونیهای سازمان بنادر و دریانوردی

• ضرورت بازنگری در خصوص تبصره  21پیشنویس برنامه ششم توسعه و کاهش تصدیگری سازمان بنادر

و دریانوردی

• پیگیری ایجاد اسکلههای مخصوص تدارکات و تعمیرات با در نظر گرفتن معافیتهای گمرکی و تخفیفات

عوارض بندری در راستای ایجاد انگیزه در مالکان کشتی برای بهرهگیری از این خدمات و جلوگیری از خرو ج

ارز از کشور

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

[]23

گزارشجامع
 1الی 4دی ماه ،1394جـزیره کیش

جلسه کمیته گردشگری دریایی و شناورهای تندرو

موارد مطرح شده:

• گزارش اقدامات و فعالیتهای کمیته توسط آقای دکتر سیف ،رئیس کمیته
• راهکارهای توسعه گردشگری دریایی

• ارائه طرح« ،مطالعه جامع راهکارهای توسعه گردشگری دریایی کشور» توسط کارشناس ستاد فناوری و

صنایع دانش بنیان دریایی

• بررسی روشهای برگزاری مسابقات شناورهای تندرو
پیشنهادات:

• پیگیری ایجاد کارگروه گردشگری دریایی در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با حضور

نمایندگان ارگانهای مرتبط

• پیگیری جهت اجرای پیشنهادات طرح گردشگری دریایی فناورانه در برنامههای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

• دریافت پیشنهادات و طرحهایی از سوی شرکتها در خصوص بحث گردشگری دریایی فناورانه

• تهیه نقشه راه برای گردشگری دریایی برای تلفیق توانمندیها و امکانات موجود

• موضوع تش��ویق و ترغیب بخش خصوصی در اس��تفاده از قایقهای تندرو و رفع مش��کل ثبت و مالکیت
شناور.

• تالش جهت رفع چالشهای پیش روی مس��ابقات و هماهنگی بین ارگانهای مختلف در انجام مسابقات
شناورهای تندرو

• پیگیری در خصوص حذف محدودیتهای موتور و ایجاد اسکلههای مردمی

• تهیه طرحی برای انجام مسابقات شناورهای تندرو به صورت مشترک توسط نیروی دریایی سپاه ،سازمان

صنایع دریایی و دیگر ارگانهای مرتبط و انجمن مهندسی دریایی ایران

[]24

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

Marine
Industries
Conference

th

22 - 25 Dec. 2015 - Kish Island

موارد مطرح شده:

جلسه کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی

• گزارشی از فعالیتهای کمیته توسط آقای دکتر مظاهری ،رئیس کمیته

• اهمیت مدیریت بازرسی در خطوط لوله و سازههای فراساحلی ،سیستم مدیریت یکپارچه بازرسی و ارزیابی
ریسک و برنامه ریزی توسط آقای دکتر مظاهری

• بررسی روشها و نیازسنجی رنگآمیزی سکوها و سازههای دریایی توسط آقای دکتر محالتی

• ارائه پاورپوینتی در خصوص فرآیند بازرسیهای قبل از ساخت توسط آقای مهندس وفادار
پیشنهادات:

• نیاز به فناوری رنگ آمیزی سکوهای دریایی در حال بهرهبرداری بدون توقف تولید

• ارائه و استفاده از روشهای نوین برای مقابله با خوردگی سکوهای دریایی

• تعامل و همکاری شرکتهای فعال در حوزه فراساحل در دوران پساتحریم در راستای انتقال تجربیات و دانش

• در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز به دانشگاهها و بخشهای تحقیقاتی کشور در راستای بومی سازی
در حوزه فراساحل

• پشتیبانی از پایان نامههای مرتبط با حوزه فراساحل توسط شرکتهای فعال در این حوزه

• اطالع رسانی جامع به پیمانکاران و کارفرمایان فعال در حوزه فراساحل برای حضور در جلسات کمیته

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

شرکت ارائه دهنده

زمان

مکان

روش های کاهش مصرف سوخت

شرکت ملی نفتکش ایران

سه شنبه 94/10/01
ساعت  13:30الي 15

سالن ابوریحان

مالحظات طراحی ،مهندسی و عملیاتی
در تعمیر پایه های جک آپ پس از PUNCH
THROUGH

شرکت گروه رویال

سه شنبه 94/10/01
ساعت  13:30الي 14:15

سالن مالصدرا

آشنایی با اصول اولیه و مراحل طراحی سکوهای خود باالبر

شرکت گروه رویال

شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی کشور

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش
بنیان دریایی به همراه سازمان های
نقشه برداری ،پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و ...

سه شنبه 94/10/01
ساعت  14:15الي 15

سالن مالصدرا

سه شنبه 94/10/01
ساعت  13:30الي 15

سالن خلیج فارس

ارزیابی تامین کنندگان خدمات نگهداری و تعمیرات
در بنادر کشور
بررسی مفاهیم تلف کلی و زیان همگانی
بیمه ملت
در بیمههای دریایی
مطالعات امکان سنجی ،مکانیابی ،طراحی و ساخت مرکز پژوهشی مهندسی دریا دانشگاه
صنعتی شریف
قفسهای پرورش ماهی در دریا
بررسی انواع ورزشهای دریایی
ندسا و نیلسا
و مسابقات شناورهای تندرو
مهندسی ارزش در انتخاب و طراحی
صندوق توسعه صنایع دریایی
بهینه شناورهای فراساحلی
 An Introduction to Floating Productionشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات
(Storage and Vessels Offloading )FPSO
دریایی ایران
آشنایی با قراردادهاي  BIMCOو تشريح قراردادهاي شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات
دریایی ایران
 SUPPLYTIMEو SHIPMAN
1. SPM & Offshore Structure
موسسه رده بندی ایرانیان
2. Structural Analysis for LNG
سازمان بنادر و دریانوردی

اصول طراحی و جانمایی بنادر

مهندسین مشاور هندسه پارس

اقدامات الزمه جهت به دام اندازی دزدان دریایی با کمک
نیروی دریایی (امنیت در دریا)
تشریح الزامات ،استقرار و بازرسی کنوانسیون کار دریایی
MLC 2006
تشریح فرآیند تایید شرکتهای دانش بنیان دریایی و اعطای
تسهیالت استانداردسازی محصوالت دریایی
(معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

موسسه کلوب بین المللی بیمه
متقابل اطمینان متحد قشم
موسسه ردهبندی ایرانیان
موسسه ردهبندی ایرانیان

سه شنبه 94/10/01
ساعت  15:30الي 17
سه شنبه 94/10/01
ساعت  15:30الي 17
سه شنبه 94/10/01
ساعت  15:30الي 17
سه شنبه 94/10/01
ساعت  16:30الي 17
چهار شنبه 94/10/02
ساعت  8:30الي 10
چهار شنبه 94/10/02
ساعت  10:30الي 11:15
چهارشنبه 94/10/02
ساعت  11:15الي 12
چهار شنبه 94/10/02
ساعت  10:30الي 12:00
چهارشنبه 94/10/02
ساعت 13:30الي 14:45
چهار شنبه 94/10/02
ساعت  13:30الي 14:45
چهارشنبه 94/10/02
ساعت  13:30الي 14:15
چهارشنبه 94/10/02
ساعت  14:15الي 14:45

سالن ابوريحان
سالن مالصدرا
سالن خلیج فارس
سالن رازی
سالن ابوريحان
سالن ابوريحان
سالن ابوريحان
سالن خلیج فارس
سالن ابوريحان
سالن مالصدرا
سالن خلیج فارس
سالن خلیج فارس

روشهای کاهش مصرف سوخت
حمل ونقل دریایی بین المللی  2/7الی  3/3درصد از مجموع گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند .میزان دی اکسید کربن
و متان موجود در جو زمین هرگز به اندازه امروزی نبوده اس��ت ،در این قس��مت به بررسی خروجی گازهای گلخانه ای و مقررات
موجود و آتی به منظور کاهش این گازها و همچنین اقدامات صورت گرفته در این زمینه می پردازیم.
به روز رس��انی مقررات ناظر به آلودگیهای ناش��ی از صنعت کش��تیرانی ،در کمیته حفاظت محیط زیس��ت دریایی (IMO
 ،(MPECمورد پیگیری قرار گرفته و نهایتاً بصورت ضمائم به مارپل افزوده می گردد .ضمیمه  VIکه در  19می سال 2005
الزماالجرا گردیده ،ش��امل موضوع آلودگی هوای ناشی از کشتی ها می باشد .مالحظات طراحی ،مهندسی و عملیاتی در تعمیر
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پایههای جک آپ پس از  PUNCH THROUGHدر این کارگاه آموزشی هدف به اشتراک گذاری تجربه های کاری بسیار
ارزشمند در زمینه طراحی ،ساخت و تعمیر جک آپ های حفاری می باشد .با توجه به فقدان تجربه ساخت و تعمیر انواع جک آپ
و نیاز دانشجویان و صنعت گران در این زمینه ،گروه رویال با دارا بودن یارد اختصاصی در کشور امارات و اجرای تخصصی پروژههای
جکآپ تصمیم به ارائه تجربیات و ارتقای سطح تکنولوژی و دانشی در این زمینه در کشور را دارد .در طول کارگاه آموزشی فوق
یک نمونه از انجام تعمیر پایه جک آپ از ابتدای برداش��ت داده ها ،بررس��ی معیارهای تعیین میزان خرابی ،بررسی تلورانسهای
اجرایی و عملیاتی ،محاسبات و انجام  LIFTپایه ها ،تا انتهای راه اندازی مجدد دکل با جزئیات کافی ارائه خواهد شد.
آشنایی با اصول اولیه و مراحل طراحی سکوهای خود باالبر
هدف این کارگاه آموزش��ی به اش��تراک گذاری تجربه های ارزشمند در زمینه طراحی ،ساخت و تعمیر جک آپ های حفاری
میباشد .با توجه به فقدان تجربه ساخت و تعمیر انواع جک آپ و نیاز دانشجویان و صنعت گران در این زمینه ،گروه رویال با دارا
بودن یارد اختصاصی در کشور امارات و اجرای تخصصی پروژه های جک آپ تصمیم به ارائه تجربیات و ارتقای سطح تکنولوژی و
دانشی در این زمینه در کشور را دارد .در طی این کارگاه عالوه بر معرفی مراحل طراحی مفهومی ،پایه و تفصیلی به آیین نامههای
طبقهبندی و رویه تایید س��کوی خودباالبر توس��ط موسسات رده بندی با استفاده از آیین نامه های موجود پرداخته خواهد شد.
همچنین بررسی های الزم برای قابلیت به کار گیری و نصب سکوهای خودباالبر در سایت های خاص ارائه خواهد شد .بررسی
قابلیت اعتماد سازه ای سکوهای خودباالبر ،مودهای خرابی و پارامترها و مشخصه های تحلیل قابلیت اعتماد مرتبط با آنها.
شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی کشور
شبكه ملي ناوگان تحقيقات دريايي كشور متشكل از سازمان و ارگان های دريايي است كه داراي شناورهای تحقيقات دريايي
هستند و يا از شناورهای موجود و در اختيار خود ،فعاليت هاي تحقيقاتي در گذشته انجام داده اند .هدف از تشکیل این ناوگان،
همافزایی ظرفیت ناوگان تحقیقاتی دریایی براس��اس پتانسیل موجود در کشور است تا امکان دسترسی آسان و البته هدفمند به
خدمات آن را به متقاضیان در دانش��گاهها ،صنایع دریایی و ش��رکتهای دانش بنیان تسهیل و روند رشد علمی ایران را در حوزه
پراهمیت تحقیقات میدانی دریایی ،سرعت بخشد .در حال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه ،حتی کشورهایی که سیستم پژوهشی
پیشرفتهای هم ندارند از شناورهای تحقیقاتی مناسبی برخوردارند و به صورت مناسبی از آنها استفاده می کنند.
در این کارگاه ش��بكه ملي ناوگان تحقيقات دريايي كش��ور معرفی و اهداف و توانایی های اعضای این شبکه به جامعه دریایی
ایران معرفی می گردد .نظر به گستره آبی شمال و جنوب کشور ،برای انجام امور پژوهشی و رفع نیازهای تحقیقاتی کشور ،ایجاد
ش��بکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی ایران امری ضروری به نظر می رسید که با همکاری سازمان های(نقشه برداری ،پژوهشگاه
ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) این امر میسر
گردیده است.
ارزیابی تامین کنندگان خدمات نگهداری و تعمیرات در بنادر کشور
امروزه عمده ترین اهداف راهبردی هر س��ازمانی را می توان در س��ر فصل های (سودآوری  /کسب جایگاه مناسب میان رقبا /
افزایش رضایت مشتریان) گروه بندی نمود .در این میان ،ارزیابی تامین کنندگان برای فرآیندهای برون سپاری شده ،از اهمیت
ویژه برخوردار می باشد .کاهش ریسک و توسعه روابط طوالنی مدت میان سازمان و تامین کننده از اهداف اصلی فرآیند ارزیابی
تامین کنندگان می باشد که در راستای کمک به سازمان برای رسیدن به اهداف خود ،بسیار موثر است .در این کارگاه ضمن مرور
بر مدل های رایج ارزیابی و تحلیل وضعیت جاری ارزیابی تامین کنندگان در بنادر کشور ،روش اجرایی مناسب برای بهینه سازی
و هدفمند کردن این فرآیند ارائه میگردد.
بررسی مفاهیم تلف کلی و زیان همگانی در بیمههای دریایی
بیمههای دریایی خطرات بسیاری را تحت پوشش قرار میدهند که هر یک به نوبه خود دانشی مستقل محسوب میشود
و از آنجا که بیمههای دریایی ماهیتی فرامرزی و بینالمللی دارند ،درک عمیق از هر یک از خطرات تحت پوشش ،اهمیت
فراوانی دارد.
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با توجه به آن که نگاه علمی و حرفهای به بیمههای دریایی در ایران بسیار مغفول مانده و حتی دپارتمانهای حقوقی و بیمهای
برخی از شرکتهای مالک کشتی از چند و چون آن و اهمیت بهسزای آن بیاطالعند ،شرکت بیمه ملت بر آن است تا با برگزاری
این کارگاه و نظایر آن ،نقش��ی کوچک در ترویج این آگاهی برعهده گیرد .در این کارگاه ،دو مورد از این خطرات که بدون ش��ک
مهمترین و پرابهامترین آنها هستند ،برای واشکافی اجمالی در نظر گرفته شدهاند.
تلف کلی :نابود شدن یا از دست رفتن کامل مورد بیمهای را تلف کلی مینامند .بدینترتیب ،اگر کشتی غرق شود یا چنان آسیب
ببیند که قابل نجات و تعمیر نباشد ،تلفشده محسوب میشود اما این هم ه ماجرا نیست .اگر کشتی چنان در آتش بسوزد که هزینه
تعمیرات آن از هزین ه خرید یک کشتی نو بیشتر شود ،تکلیف چیست؟ اگر هزین ه تعمیرات پایینتر از قیمت کشتی باشد اما از کل
مبلغ بیمهشده بیشتر شود تکلیف چیست؟ اگر مالک کشتی بنا به مالحظات تجاری تمایلی برای نگهداری از کشتی آسیبدیده خود
نداشته باشد تکلیف چیست؟ پاسخ به این پرسشها و بسیاری پرسشهای دیگر از این دست ،بیمهگران و حقوقدانان سراسر دنیا را
بر آن داشته است که انواع مختلفی برای تلف کلی تعریف کنند که شرح اجمالی آن موضوع این کارگاه است.
زیان همگانی :تاریخچ ه بیمه در جهان ،با مفهوم زیان همگانی گره خورده است .در واقع زیان همگانی مفهومی است که بسیار
پیش از مفهوم بیم ه امروزی وجود داشته و در سراسر دنیا به کار گرفته میشده است .این مفهوم در کشورهای پیشتاز در صنعت
حملو نقل دریایی ،به ش��کلهای متفاوتی توس��عه یافت و پیشرفت کرد و با در نظر گرفتن ماهیت بینالمللی تجارت دریایی،
تالشهایی برای یکپارچهسازی مقررات مربوط به زیان همگانی صورت گرفت .بدینترتیب در سال  1864همایشی بینالمللی در
شهر یورک انگلستان برگزار گردید که منجر به تصویب مقررات یورک شد و در سال  1877در شهر انتورپ بلژیک مورد ویرایش
قرار گرفت .اگرچه بررسی و تعدیل دعویهای زیان همگانی به عهده ارزیابان متخصص این امر در جهان است که تعدادشان زیاد
نیست ،هم ه مالکان کشتی و بیمهگران میبایست از رویههای کلی و نقش خود در یک فرآیند زیان همگانی آگاه باشند تا در زمان
وقوع حوادث دریایی ،بهترین تصمیم را در سریعترین زمان ممکن بگیرند و در تقابل با سایر طرفهای درگیر متضرر نشوند.
مطالعات امکان سنجی ،مکانیابی ،طراحی و ساخت قفس های پرورش ماهی در دریا
صنایع آبزی پروری در دریا در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و به نظر می رسد که در آینده نیز سرعت گسترش این
صنعت به خصوص در کشورهای در حال توسعه بیشتر باشد .رشد قابل توجه جمعیت از یک سو و کمبود ذخایر آبزیان از سوی
دیگر س��بب ش��ده است که تولید پروتئین دریایی بسیار مورد توجه کشورها قرار گیرد .پیشرفت های علمی در خصوص خواص
مثبت مصرف ماهی بر س�لامت انس��ان سبب شده است که خوراک های دریایی به جزئی اصلی از رژیم غذایی بشر تبدیل شود.
پرورش ماهی در قفس در دریا سبب می شود که مشکالت مرتبط با مصرف بیش از حد آب شیرین در مزارع معمول پرورش ماهی
و دشواری های مرتبط با صید مرتفع شده و پیشرفتهای حاصل در زمینه فراساحل نیز منجر به تغییرات شگرف در این حوزه شده
است .در طی این کارگاه ضمن معرفی تجارب پرورش ماهی در قفس در ایران و جهان ،اصول حاکم بر مطالعات ارزیابی طرحهای
پرورش ماهی در قفس مالحظات اقتصادی ،زیست محیطی ،استانداردها و مسائل مهندسی مرتبط با احداث و بهره برداری از مزارع
پرورش ماهی تشریح شده و روش اجرای پروژه تبیین شده است.
بررسی انواع ورزش های دریایی و مسابقات شناورهای تندرو
عمران و آبادانی سواحل کشور ،نیازمند توجه دادن بیشتر مردم و تصمیم گیران میباشد .یکی از روش های ایجاد گفتمان و
توجه دادن عموم جامعه ،ایجاد رویدادهای مختلف از قبیل مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی میباشد که باعث جذب
طیفهای مختلف داخل و خارج کش��ور به ورود به س��رمایه گذاری و آبادانی سواحل میگردد .از طرف دیگر صنعت شناورهای
تندرو در کش��ور منحصرا ً رنگ و بوی نظامی به خود گرفته و پیش��رفت آن در سایر زمینه ها از قبیل شناورهای خدمات رسان،
امداد و نجات ،ورزش��ی ،مس��افری و  ...تحت تأثیر این مطلب قرار گرفته اس��ت .لذا ایجاد رویدادهای معتبر ملی و بین المللی در
زمینه شناورهای تندرو ،به میزان قابل توجهی به عمومی سازی این مقوله جهت سهولت ورود متخصصین ،صنعتگران ،بازرگانان،
ورزشکاران و بهره برداران کمک مینماید.
مهندسی ارزش در انتخاب و طراحی بهینه شناورهای فراساحلی
مهندس��ی ارزش تکنیکی مدیریتی س��اخت یافته و کارکرد محور است که به دنبال کارکردهای (اهداف) یک محصول ،خدمت
یا سیستم ،به منظور دستیابی به آن کارکردها با صرف کمترین منابع و هزینه دوره عمر با استفاده از ایده های خالقانه یک تیم
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متخصص و مجرب می باش��د .مهندس��ی ارزش کارآیی خود را به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر برای بهبود طراحی ،س��اخت و
صرفهجویی در هزینه ها در عمل به اثبات رسانده است .رویکرد کارکردگرا ،به نتیجه رسیدن آن در مدت زمان کوتاه ،ارائه راهحلهای
اجرایی و انجام کار توس��ط تیم یکه با هدف مش��ترک و تخصص های مختلف ،کارکردهای پروژه یا محصول را بررسی نموده و با
بهبودی خالقانه ،جایگزین مناسب تر برای آن پیشنهاد می کند از وجوه تمایز آن در مقایسه با دیگر تکنیک ها و روش های مشابه
می باش��د .نگرش نوین مایلز ،پدر مهندس��ی ارزش در طرح این پرسش کلیدی که «چه کارکردی از تولید یک محصول یا انجام
یک کار مورد انتظار است؟» باعث شکل گیری مفهوم تحلیل کارکرد گردید که پایه و اساس مهندسی ارزش به حساب می آید .از
زمان ابداع این روش در سال  1947تاکنون روش شناسی ارزش ،کاربرد وسیعی از محصوالت صنعتی تا پروژه های عمرانی و حتی
سیستم های مدیریت یافته است و با اسامی دیگری چون تحلیل ارزش ،برنامه ریزی ارزش و مدیریت ارزش به کار گرفته می شود.
متخصصان حوزه مهندسی ارزش اعتقاد دارند که یکی از بهترین راه های انتقال مفهوم مهندسی ارزش و اثبات کارآیی آن ،آشنایی
مدیران و جامعه مهندسی با مفاهیم ،روش کار و نتایج به دست آمده از این تکنیک است.
An Introduction to Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Vessels
A Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) unit is a floating vessel used by the
offshore oil and gas industry for the production and processing of hydrocarbons, and for the
storage of oil. A FPSO vessel is designed to receive hydrocarbons produced by itself or from
nearby platforms or subsea template, process them, and store oil until it can be offloaded onto
a tanker.
آشنایی با قراردادهاي  BIMCOو تشريح قراردادهاي  SUPPLYTIMEو SHIPMAN
قرارداد مهمترين قسمت تجارت دريايي محسوب ميشود و تهيه و تنظيم يك قرارداد دريايي مناسب كه رضايت دو طرف را تامين
نمايد امري مشكل و مستلزم تجربيات فراوان ميباشد .معموال شركتهاي بزرگ بينالمللي از جمله  Shell، BP، EXXONفرمت
اس��تاندارد قرارداد مربوط به خود را دارند اما بيش��تر شركت ها مجبور به استفاده از فرمتهاي استاندارد موجود مي باشند وگرنه
تنظيم قرارداد ضعيف سرمنشاء مشكالت و ادعاهاي متعدد ميگردد BIMCO .بعنوان يكي از بزرگترين موسسه هاي دريايي از سال
 1905بطور تخصصي اقدام به تهيه انواع قرارداد نموده است و هماكنون بعنوان مرجع اصلي قراردادهاي دريايي شناخته شده است
كه مجموعهاي دربرگيرنده چرخه كامل يك شناور از طراحي ساخت آن تا  Scrappingرا شامل ميشود .در اين كارگاه آموزشي در
ابتدا چارچوب كلي توافقنامههاي  BIMCOاز جمله سه دسته اجاره  Voyage ، Timeو  Bareboatتشريح ميشود و سپس دو نوع
از قراردادهايي از  BIMCOكه در ش��ركت تاسيسات دريايي بطور مكرر استفاده ميگردد ( )SUPPLYTIME, SHIPMANمعرفي
ميشود .در انتها به تفاوت هاي قراردادهاي  Offshoreبا ديگر قراردادها پرداخته ميشود.

SPM & Offshore Structure
The seminar includes the presentation and brief explanation referred to SPM and offshore
structures and services which KR can offer to the clients and customers.
The seminar also gives a short detail of engineering and software’s for design and structural
analysis of offshore structures.
Structural Analysis for LNG
The presentation contains the short introduction to KR software (SEATRUST) as a powerful
engineering software and brief summary of below topics :
-Global structural analysis
- Cargo tank analysis
- Fine mesh analysis
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- Thermal stress analysis
- Fatigue life assessment
- Crack propagation analysis
- Leakage estimation
- Sloshing analysis
)- Condition Assessment Program(CAP
)- Ship Life Extension Program(SLEP
اصول طراحی و جانمایی بنادر
کشورمان ایران با بیش از  5800کیلومتر طول خط ساحلی ،دارای پتانسیلهای بسیار باالیی در زمینه گسترش صنایع دریایی
و اقتصاد وابسته به دریا میباشد .برای اینکه بتوان ارتباط مناسبی با دریا برقرار کرد ،میبایست به گسترش زیرساختها در شهرها
و نواحی ساحلی از یک سو و ارتقای بنادر از سوی دیگر پرداخته شود .در سالهای اخیر طرح بنادر چندمنظوره کوچک عملیاتی
ش��ده و تعدادی از این بنادر نیز احداث ش��دهاند .در این کارگاه سعی خواهد شد تجارب بدست آمده از طراحی بیش از  15بندر
شامل بنادر نفتی ،بنادر تفریحی و بنادر چندمنظوره کوچک با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته شود.
اقدامات الزمه جهت به دام اندازی دزدان دریایی با کمک نیروی دریایی (امنیت در دریا)
وقتی کشتی تجاری توسط دزدان دریایی ربوده می شود الزم است فرمانده و دریانوردان عملیات خاصی انجام دهند تا با کمک
نیروی دریایی بتوانند کشتی را از دست دزدان دریایی نجات دهند .این کارگاه تمام نکات خاص مربوط به تکنیکهای عملی را به
مخاطبین آموزش می دهد.
تشریح الزامات ،استقرار و بازرسی کنوانسیون کار دریایی MLC 2006
کنوانسیون کار دریایی ( )MLCاز خرداد ماه  1394برای شناورهای تحت پرچم ایران الزامی گردیده است .این کنوانسیون بیش
از  36کنوانسیون  ILOرا در برگرفته و دربرگیرنده کلیات شرایط زندگی و کار دریانوردان می باشد .کنوانسیون شامل  5بخش
اصلی بوده که موارد زیر را دربرمی گیرد:
 حداقل نیازمندیهای دریانورد برای کار بر روی کشتی شرایط استخدامی دریانوردان شامل حقوق و قرارداد و ... محل اقامت ،امکانات کشتی و تغذیه دریانوردان بهداشت و سالمت ،مسوولیتهای مالک کشتی و امنیت اجتماعی چگونگی تطابق با الزاماتتشریح فرآیند تایید شرکت های دانش بنیان دریایی و اعطای تسهیالت استانداردسازی محصوالت دریایی (معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری)
پیرو جلسات برگزار شده فیمابین ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی و اداره امور شرکتهای دانش بنیان معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،لزوم وجود کارگزار ارزیاب دانش بنیان دریایی در این حیطه احساس شده و با هماهنگی های
انجام شده ،موسسه ردهبندی ایرانیان به عنوان کارگزار دریایی معرفی شد .شرکتهای فعال در حوزه دریا پس از تکمیل درخواست
خود به س��امانه شرکتهای دانش بنیان ،جهت ارزیابی به موسسه رده بندی ایرانیان ارجاع داده خواهند شد .در راستای توسعه
تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان جهت ورود به عرصه ساخت تجهیزات دریایی ،ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی تفاهم نامه ای با موسسه رده بندی ایرانیان ،با تامین بخشی از هزینه ارزیابی
و صدور گواهینامه های دریایی از تولید کنندگان داخلی حمایت می نماید .متقاضیان اس��تفاده از طرح مذکور (تولید کنندگان
محصوالت و تجهیزات دریایی) می توانند به موسسه رده بندی ایرانیان مراجعه نمایند.
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میزگرد تخصصی «فرصتها و چالشهای پیشروی صنایع دریایی کشور»

پیش از مراسم اختتامیه میزگرد تخصصی فرصتها و چالش هاي پیش روي صنایع دریایی کشور با حضور

مهندس صفری مدیر عامل موسس��ه رده بندی ایرانیان ،دکتر سیف ،رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی
دریایی ایران ،دکتر منوچهری ،مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی و ساخت تاسیس��ات دریایی ایران ،مهندس

اعتصام ،مدیر عامل شركت تایدواتر خاورمیانه ،مهندس رفعت ،رئیس دبیر خانه شورای عالی صنایع دریایی،
مهندس فاضل ،مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی ،مهندس رزازان ،مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و

دریانوردی و مهندس امیر بابایی ،رییس کمیته خودکفایی و تامین تجهیزات انجمن مهندسی دریایی ایران

برگزار شد.

اختتامیه هفدهمین همایش صنایع دریایی

هفدهمین همایش صنایع دریایی کیش عصر چهارشنبه با حضور و سخنرانی امیر دریادار حبیب اهلل سیاری

فرمانده نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش به کار خود خاتمه داد.

در این برنامه ،خانم دکتر کامران زاد (دبیرعلمی همایش) گزارشی از فعالیتهای کمیته علمی همایش را

به شرح ذیل اعالم نمودند:

• راهاندازی وبسایت همایش و بهروزرسانی آن و ارتباط با کاربران

• دریافت مقاالت و بازبینی آنها از لحاظ مطابقت با آیین نگارش

• ارجاع به نویسندگان برای انجام اصالحات و بررسی مجدد مقاالت

• پاسخگویی به درخواستهای نویسندگان در خصوص اصالحات
• بررسی محورهای انتخابی مقاالت با موضوع مورد بحث
• ارسال مقاالت برای داوران مرتبط با موضوع مقاله

• تایید تکمیل داوری مقاالت و ارسال آنها برای سرداوران

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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• دریافت پاسخ سرداوران و بررسی نتایج داوری و

سرداوری و تعیین پاسخ نهایی توسط دبیر علمی

• ارس��ال نظ��رات داوران به نویس��ندگان مقاالت

مردود شده در صورت درخواست

• بررس��ی اصالحات انجام ش��ده بر روی مقاالت

«پذیرفته شده با اصالحات»

• تهیه فایلهای مقاالت پذیرفته شده برای چاپ

در مجموعه مقاالت

• تهیه کتاب چکیده مقاالت

• انتخاب مقاالت ارائه شفاهی بر مبنای میانگین امتیازات کسب شده توسط هر مقاله و با در نظر گرفتن

فراوانی ارائهها در محورهای مختلف

• تهیه برنامه زمانبندی ارائههای شفاهی

• هماهنگی با روسای جلسات برای حضور در همایش

• انتخاب مقاله برتر با توجه به مجموع امتیازات کسب

شده از مقاله و ارائه شفاهی
• انتخاب داوران برتر

• ارائه گواهی به نویسندگان و داوران همایش

آمار مقاالت:

• تعداد مقاالت دریافتی 430 :عدد

• تعداد مقاالت پذیرفته شده 268 :عدد ( 62درصد)

• تعداد مقاالت مردود شده 162 :عدد ( 38درصد)

• تعداد داوران تخصصی 120 :نفر
محور اصلی
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دریافتی

قبول

مردود

ارائه شفاهی

16

11

5

2

مديريت ،برنامهريزی و اقتصاد دريايی

42

حمل و نقل و خدمات دريايی

30

سرمايههای انسانی

تعداد مقاالت

22

20

20

10
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قوانين ،مقررات و استانداردها

8

علوم دريايی و شرايط محيطی

28

محيط زيست و انرژیهای تجديدپذير

33

22

کشتیسازی

82

49

33

49

29

کاهش سوانح دريايی
مهندسی دريا

سازههای ساحلی و نزديک به ساحل
سازههای فراساحلی
فناوریهای نوين

2

1

6

12

3

11

4
7

7

24

17

7

38

26

12

11
40
78

16

6

24

5

16

2

3
1

3

نسبت مقاالت پذیرفته شده ،رد شده و ارائههای شفاهی

• بیش��ترین نسبت مقاالت پذیرفته ش��ده به میزان مقاالت دریافتی در هر محور ،مربوط به محور قوانین،

مقررات و استاندارها است.

• کمترین نس��بت مقاالت پذیرفته شده به میزان مقاالت دریافتی در هر محور ،مربوط به محور سازههای

ساحلی و نزدیک به ساحل است.

• ش��ایان ذکر اس��ت که تعداد مقاالت ارائه شفاهی به تناس��ب تعداد مقاالت پذیرفته شده در هر محور و

براساس دارا بودن بیشترین میانگین امتیازات کسب شده از داوری انتخاب شدند.
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بخشی از سخنان فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی گفت  :تاکنون نتوانستهایم از دریا و ظرفیت های باالی دریایی

برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم  .امیر دریادار حبیب اهلل سیاری عصر چهارشنبه درمراسم اختتامیه

هفدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی در کیش ،با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقالب اسالمی در بحث
اهمیت دریاها در اقتدار یک کشور در توضیح علت عقب ماندگی در این حوزه و استفاده نکردن از این ظرفیت
خدادادی برای توسعه کشور گفت :همه اینها آثار استعمار و استثمار است چنانکه زمانی پرتغالیها و اسپانیاییها بر
آبهای آزاد ما در دریای عمان تسلط داشتند و بعد از اخراج آنها توسط شاه عباس صفوی با کمک نیروی دریایی

انگلیس ،بریتانیا استقرار یافت و از این نقطه کشور ما آسیب دید.

وی اظهار کرد :انگلیسیها با این دیدگاه که برای تسلط بر یک ملت باید بر آبهای آن تسلط یافت و مردم را از

ساحل دور کرد ،بنادر مهم ما چون جاسک و سیریک بسیاری از مناطق جنوب و شرق کشور را از جمعیت خالی

کرد .ایشان عنوان کرد :در حالی که تمام شهرهای تصمیم ساز دنیا در کنار دریا هستند امروز از  20شهرمهم
کشور یک مورد هم در کنار دریا  ،حتی در کنار مهمترین سواحل کشور چون مکران نیست .وی با تاکید بر اینکه

در نتیجه این سیاستهای استعماری ما نتوانستهایم از خاصیت ژئوپولتیک کشور برای توسعه استفاده کنیم ،گفت:
در دوران جنگ سرد هم طی سالهای قبل از انقالب باز این شرایط بدتر شد و ناتو بخشی دیگر از مناطق جنوب

شرقی کشور را از جمعیت خالی کرد ،به گونهای که هیچ امکاناتی در آن نباشد و اینها همه خواست استعمار و
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استثمار بوده است.

دریادار سیاری با اشاره به تاکید و نگاه رهبرمعظم انقالب بر اهمیت دریاها بر اقتدار و استقالل کشور گفت :

برایناس��اس نظریه بازگش��ت به دریاها را طرح کرده ایم و در این راستا ضرورت دارد تمام سازمان های دریایی
تالش کنند تا این بازگشت به دریا اتفاق افتد و از این نعمت خدا دادی برای توسعه  ،پیشرفت و اقتدار کشور بهره

گرفته شود .این مقام نظامی ادامه داد  :در آینده ای نه چندان دور مشخص می شود که همه چیز این کشور
به دریا و منابع آن وابسته است .وی اظهار کرد :استفاده از دریا اعم از حوزه های تجاری  ،اقتصادی ،انرژی های

نو ،گردشگری و حمل و نقل و غیره مطرح است و برخی  200زمینه استفاده از دریا در توسعه کشور را مطرح

کردهاند.

دریادار سیاری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در بحث چگونگی استفاده از این منابع برای توسعه کشور

گفت :باید اقتدار در دریاها توسعه یابد و امنیت دریاها را برقرار کنیم .وی گفت  :امروز که در منطقه خلیج عدن
تمام کشتی های ما در خطر است ،اگر اقتدار نباشد اقتصاد کشور آسیب می بیند .دریادار سیاری افزود  :احیای

تمدن دریایی  ،استقرار در سواحل و ایجاد چرخه های قابلیت ساز از جمله عوامل اصلی مولد اقتدار دریایی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در مورد احیای تمدن دریایی گفت :ایران با سه هزار کیلومتر مرز دریایی در شمال و

جنوب ،بویژه سواحل مکران ،کشوری با هویت و ماهیت کامال دریایی است.

به گفته دریادار سیاری ،گفتمان دریایی نیاز به فرهنگ سازی دارد و باید رویکرد دریایی ملت محقق شود که

تحقق آن نیازمند فرهنگ سازی گسترده است .وی افزود  :تمدن دریایی یعنی آنکه مردم کشور زیست خود را با

دریا پیوند بزنند و تمام حوزه های حیات اقتصاد ،فرهنگ و جامعه در نسبت معنی دار با دریا قرار گیرند .دریادار
سیاری همچنین موضوع مهم دیگر را بحث استقرار در سواحل دانست و افزود  :سواحل ما مشخصات فیزیکی و

وسعت سرزمینی ،مزیت رقابتی و پسکرانهها و موقعیت جغرافیایی الزم را دارد و این موقعیت ژئوپلتیکی ویژه و

منحصر به فردی است.

وی متوازن کردن پیشرفت در همه ابعاد ،پرهیز از بخشی نگری ،ایجاد شهرهای بزرگ در سواحل ،تمرکز بر

جمعیت بومی ،خصوصی سازی ،پیشرفت علمی دریایی و فرهنگی دریایی و فناورانه دریایی را الزاماتی دانست که
همه سازمان های دریایی به طور جدی در اولویت خود قرار دهند.

وی پیش از همه ضرورت فرهنگ سازی در جامعه را مهم خواند و افزود  :بر این اساس در سطح مقاطع مختلف

آموزشی شامل دبستان و دبیرستان 10کتاب تغییر یافت و در آنها زمینه آشنایی با منابع دریایی و آبهای سرزمینی
و سواحل کشور موقعیت ژئوپلتیک آمده است ضمن آنکه در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری هم با تفاهمنامه
امضاء شده اقداماتی شروع شده است.
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اسامی برگزیدگان هفدهمین همایش صنایع دریایی
از برگزیدگان هفدهمین همایش صنایع دریایی با حضور امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا

تقدیر به عمل آمد.

فهرست برگزیدگان به شرح زیر است:

پیشکسوتان :مهندس امیر بابایی ،مهندس محمدحسین داجمر

پروژههای صنعتی برتر :موسسه شهید محالتی برای شناور صبا  ،4گروه شهید میثمی برای انجام طرحهای

مطالعاتی و تولیدی در حوزه امداد و نجات دریا ،س��ازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا برای طراحی و

ساخت رادارهای باند  Sو  Xو شبکهسازی آن ،موسسه ردهبندی ایرانیان به خاطر فعالیت موثر در جهت همتراز
نمودن خود با موسس��ات رده بندی عضو آیاکس و ورود به حوزه رده بندی ش��ناورهای اقیانوس پیما ،شرکت
شناورسازان صنعت دریا برای طراحی و ساخت جرثقیل مخصوص از آب گیری و به آب اندازی شناور (Boat

 ،)Hoistشرکت دریادانش فناور پارس برای ساخت موتور دریایی  ،BMD900جشنواره دانش آموزی دریا به

منظور نوآوری در ترویج و فرهنگ سازی عمومی دریایی
استاد برتر  :آقای دکتر پرویز قدیمی

کتاب برتر :آقای دکتر محمدرضا تابش پور
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کمیته علمی (اساتید همکار) :آقای دکتر بهروز امرایی ،آقای دکتر سید جعفر سجادی پارسا ،آقای دکتر

حسن قاسمی ،آقای دکتر حسن صیادی،

مقاالت برتر :آقای سید مصطفی سیدی تاجی :الگوریتم طراحی تونل آب سطح آزاد به منظور تست پروانههای

نیمه مغروق ،نمونه مطالعاتی تونل آب دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (رتبه اول) ،آقای امید فرقدانی :بررسی اثر

کمانش برخورد جسم صلب برروی سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (( )SPHرتبه دوم)

و آقای سید مصطفی سیادت موسوی :دستگاه اندازهگیری سری زمانی غلظت رسوبات معلق در آب با استفاده
از بازگشت تراکنش نور (رتبه سوم)

پایان نامه برتر :آقای دکتر رضا شمس��ی (توسعه روشترکيبي المان مرزي مرتبه باال و ويسکوز بهمنظور

تحليل هيدروديناميکي سيس��تمهاي رانش پاددار در زوایای یاو) ،خانم مهندس شادی آسوده (بررسی تأثیر
خصوصیات هندس��ی اتصال روی درجه خمش ( )DoBدر اتصاالت لوله ای  Kس��ازه های فراساحلی تحت

بارگذاری خمشی)

دانش�جوی برتر :آقای مهندس علیرضا سادات حسینی -دانش��گاه تهران ،دکتری ،آقای مهندس سهیل

رادفر -دانش��گاه تربیت مدرس ،کارشناس��ی ارش��د ،آقای علیرضا کاظمیپور -دانشگاه خلیج فارس بوشهر،

کارشناسی

همکاران اجرایی برگزیده :آقای مهندس علیرضا مرادی از دبیر خانه شورایعالی صنایع دریایی ،آقای مجتبی

بلوک��ی از ش��رکت تاید واتر خاورمیانه ،خانم دکتر بهاره کام��ران زاد ،دبیر علمی همایش ،خانم دکتر فاطمه

حاجیولیئی ،مسئول کارگاههای آموزشی ،خانم طیبه سوری ،از همکاران کمیته علمی همایش و آقای سید
احمد صفوی ،به نمایندگی از دبیر خانه انجمن مهندسی دریایی ایران (کمیته اجرایی همایش)
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گزارش تصويـري هفدهمین همایش صنایع دریایی
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گزارش تصويـري هفدهمین همایش صنایع دریایی
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2

قطعنامه
هفدهمینهمایشصنایعدریایی
قطعنامه هفدهمین همایش صنایع دریایی

نتایج نظرسنجی هفدهمین همایش صنایع دریایی
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دی ماه –1394جزیره کیش
دریا موهبت بزرگ الهی است که خوشبختانه کشور عزیز ایران در شمال و جنوب از آن برخوردار است.
بهره برداری مس��تقیم و غیرمستقیم از دریا میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و صنعت کشور داشته
باشد .با برگزاری هفدهمین همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری کلیه
ارگانهای دریایی کشور و همچنین تنگناهای بوجود آمده در مسیر اقتصادی کشور ،مسئولین کشور بخوبی
از نقش صنایع دریایی بعنوان بخشی از راه حل توسعه کشور آگاهند.
جمهوری اسالمی ایران برای حل معضالت اقتصادی و عبور از شرایط رکود نمیتواند صرفا به بخشهای
صنعتی و اقتصادی سهلالوصول تکیه نماید بلکه باید از همه داشتههای کشور بهره برداری نماید تا بتواند رشد
اقتصادی قابل قبول و مسئله اشتغال را بهبود بخشد .در تاریخ یکم و دوم دیماه نود و چهار در جزیره کیش با
حضور معاون اول رئیس جمهور و هیئت عالی رتبه همراه کلیه دست اندرکاران حوزه دریایی کشور گرد هم
آمدند تا تشریک مساعی نمایند و موفقیتها و نقصانها را بازشناسی نموده و راه حلها را پیشنهاد نمایند.
پس از بحث و بررسی ،اهم مواردی که مورد تاکید قرارگرفت تا مورد پیگیری قرار گیرد ،بشرح زیر است.
 1خوشبختانه کشور در آستانه ورود به 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 پشتیبانی های الزم از این بخش صنعت و اقتصاد کشور بصورت زیر بعمل آید:
 پیگیری مستمر همه دست اندرکاران صنایع دریایی علی الخصوص وزارت صنایع در گنجاندن صنایع دریاییبعنوان بخشی از راهحل عبور از بحران رکود و اشتغال کشور در برنامه ششم توسعه مورد تاکید میباشد.
کمک به شرکتهای کشتیرانی و حمل و نقل دریایی کشور برای برگشت به ریل فعالیتهای تجاری باتامین منابع و گشایشهای قانونی و گمرکی
 حجم عظیم بازار دریایی کشور سرمایه مهمی است که باید از آن استفاده مطلوب بعمل آید .بنابراین بازاربکر دریایی کشور نمیتواند بطور مستقیم در اختیار رقبای خارجی قرار گیرد .در این خصوص آن دسته از
تولیدات صنعتی دریایی که کشور سابقه تولید دارد تنها با تعرفههای ترجیحی وتشویقی برای فعاالن صنعت
دریایی داخلی میتواند به شرکتهای خارجی نیز ارائه گردد و آن دسته از صنایع دریایی که کشور سابقه
تولید ندارد بصورت مشارکتی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی با شرکتهای دریایی داخلی
امکان خرید از خارج مهیا گردد.
 سوبسیدهای متعارف برای صنایع دریایی داخلی همانند دیگرکشورهای غربی و آسیای شرقی در نظرگرفته شود.
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 ب��ا تاکید ب��ر اینکه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی صنایع دریایی کش��ور نیازمند توجه خاصمیباش��ند .بنابراین ،تقویت و حمایت از بخش خصوصی صنایع دریایی وش��رکتهای دانش بنیان دریایی
مدنظر قرار داده شود.
 2پس از گذش��ت یک دهه از تصویب قانون حمایت از صنایع دریایی ،این قانون نیازمند اصالحات و
تکمیل بوده و بدینوس��یله تهیه طرح اصالحی آن توسط هیات دولت و تصویب آن توسط مجلس شورای
اسالمی و همچنین اجرای مفاد آن مورد تاکید قرار میگیرد.
 3صندوق توس��عه صنایع دریایی حقیقتا میتواند موتور محرکه رش��د صنایع دریایی قرار گیرد ولی
متاسفانه منابع تخصیص داده شده بسیار محدود میباشد .بدینوسیله اختصاص مبالغ تصریح شده در قانون
و حداقل به مبلغ یک میلیارد دالر به صندوق توسعه صنایع دریایی و تسهیل استفاده از منابع صندوق مورد
درخواست میباشد.
 4ورود به عرصه بازارهای بینالمللی دریایی تنها با کیفیت بخشی به تولیدات ،حفظ زمانبندی و قیمت
تمام شده رقابتی ،میسر است .بدینوسیله برای توسعه صنایع دریایی ترغیب صنایع دریایی داخلی برای ورود
به بازارهای بینالمللی با ارائه مشوقهای صادراتی ویژه ،مورد تاکید قرار میگیرد.
 5ش��رکت صدرا یکی از موفق ترین ش��رکتهای دریایی کشور بوده است که متاسفانه از فعالیتهای
دریایی کشور فاصله گرفته است .این شرکت چه به بخش دولتی و یا به بخش خصوصی تعلق داشته باشد،
الزم است به خانواده صنایع دریایی کشور برگشته و فقط درحوزه دریایی فعالیت نماید.
 6حمایت از زنجیره تولید تجهیزات داخلی و تامین تس��هیالت ویژه الزم برای بومی سازی قسمتی از
تجهیزات دریایی داخلی که امکان رقابت با تجهیزات خارجی را دارند در دستور کار کلیه ارگانها و مراکز
مختلف بویژه شورایعالی صنایع دریایی و صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی قرار گیرد.
 7از س��ازمان بنادر و دریانوردی جهت حمایت از موسس��ات ردهبندی ایرانی با تاکید بر صدور مجوز
هم��کاری اعضای آیاکس صرفا در صورت عقد قرارداد همکاری مش��ترک همه جانبه با موسس��ات ایرانی
و تالش در راس��تای تجمیع ظرفیتهای موجود در قالب یک موسس��ه ردهبندی بینالمللی ایرانی ،تشکر
میگردد .همچنین از مالکان شناورها و صاحبان صنایع بویژه شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که
در ش��رایط سخت تحریم از خدمات موثر موسسات ردهبندی ایرانی استفاده نمودند قدردانی میگردد .در
ادامه درخواست میشود تا کلیه شناورهای با مالکیت ایرانی پرچم خود را به پرچم جمهوری اسالمی ایران
تغییر داده و با اولویت اول از خدمات موسسات ردهبندی ایرانی استفاده نمایند.
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 8ضروری اس��ت سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به امکان سنجی و ایجاد اسکله مخصوص تدارکات
و تعمیرات با در نظر گرفتن معافیتهای گمرکی و یا تخفیفات عوارض بندری بنحوی که منجر به جذب و
ایجاد انگیزه در مالکان کشتی برای بهره گیری از این خدمات اقدام گردد.
 9با توجه به آنکه در تبصره  21الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به نکاتی در خصوص اختیارات
سازمان بنادر و دریانوردی اشاره دارد که به توسعه نقش سازمان در تصدی گری و رقابت با بخش خصوصی
و احیانا واگذاری امور به شرکتهای وابسته دامن میزند ،الزم است از سوی جامعه دریایی این تبصره و برنامه
بصورت کلی مورد بازنگری و تصحیح قرار گیرد.
 10بیش از دو دهه از تدوین رشتههای مرتبط دریایی ،عناوین دروس و سیالبس دروس در وزارت علوم
میگذرد ،بدینوسیله بازبینی رشتههای دریایی ،ایجاد رشتههای میان رشتهای ،بازبینی عناوین و سیالبس
دروس در وزارت علوم مورد درخواست جامعه دریایی کشور میباشد.
 11اشتغال یکی از دغدغههای مهم دانشجویان و فارغ التحصیالن رشتههای دریایی میباشد .در این راستا
ایجاد سایت جویای کار صنایع دریایی در انجمن مهندسی دریایی ایران و ارتباط سازمان یافته با صنایع دریایی
کشور جهت در اختیار قراردادن فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار مورد تاکید قرار میگیرد.
 12با توجه به اهمیت برگزاری مس��ابقات از جمله ش��ناورهای تندرو ضروری است ،کمیته گردشگری
دریایی و شناورهای تندرو انجمن با همکاری و مشارکت سازمانها و ارگانهای دریایی نسبت به برنامهریزی
و برگزاری مناسب آن اقدام نماید.
 13از س��ازمان میراث فرهنگی و صنایع دس��تی و گردشگری درخواست میگردد کارگروه مشخصی را
متشکل از کلیه مراکز مرتبط برای انجام مطالعات جامع و اجرای آن در حوزه گردشگری دریایی را تعیین
تا اقدامات مقتضی را برنامه ریزی و انجام دهد.
 14فرهنگس��ازی و ترویج موضوع دریا از نیازهای مهم این حوزه اس��تراتژیک محسوب شده و از ستاد
توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی تقاضا میشود فعالیت هایی همچون جشنواره دانش آموزی،
مستند سازی توانمندیهای دریایی کشور و موارد مشابه را بصورت مستمر حمایت نماید.
 15ضمن اس��تقبال از فعالیتهای برنامه ریزی راهبردی ،ضروری اس��ت سازمانها و ارگانهای دریایی
کش��ور همکاری گس��ترده ای برای نهایی سازی و اجرای س��ند توسعه دریایی کشور و همچنین نقشه راه
فناوریهای دریایی ارائه دهند.
مراکز و ارگانهای دریایی کشور
دیماه  -1394جزیره کیش
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 -1اطالعرساني و ثبت نام همايش
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 -2هماهنگي در محل همايش

 -3کیفیت سخنرانی ها

-4میزگردهاونشستکمیتههایتخصصیانجمن

 -5مقاالت انتخابی و ارائه شده

 -6کیفیت برگزاری کارگاه ها

 -7کیفیت پذیرایی ها

 -8بازدیدها و گشت دریایی
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نمايشگاهبينالمللي
صنايع دريايی و دريانوردی ايران

IRANIMEX 2015
نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايی و دريانوردی

گزارش تصويري از نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی

و دریانوردی

گزارش تصویری بزرگترین نقاشی دریایی ایران همزمان

با نمایشگاه IRANIMEX

گزارش تصویری بازدیدها و گش�ت دریایی هفدهمین

نمایشگاهبینالمللیصنایعدریاییودریانوردی

مراكز و ش�رکتهای حاضر در نمایش�گاه بینالمللی

صنایع دریایی و دریانوردی

نتایج نظرسنجی نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی و

دریانوردی
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نمايشگاهبينالمللي
صنايع دريايی و دريانوردی ايران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی  IRANIMEX2015عصر روز یکم دی ماه با
حضور مهندس نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و جمعی از مسئولین و مدیران ارگانهای دریایی
کشور افتتاح شد .در ابتدا دبیر نمایشگاه ضمن ارائه گزارش اجمالی از نمایشگاه  IRANIMEX2015از ایشان
دعوت به افتتاح نمایشگاه نمود سپس مقام محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت با استعانت از کالم اهلل
مجید و پس از نواختن سرود جمهوری اسالمی ایران توسط گروه موزیک با نام و یاد خداوند متعال نمایشگاه
 IRANIMEX2015را افتتاح نمودند سپس در معیت دبیر نمایشگاه به بازدید از غرفهها پرداختند .در طول
این نمایشگاه مقامات و اصحاب جامعه دریایی همپای اقشار عمومی از این نمایشگاه بازدید نمودند.

نمایشگاه بینالمللی  iranimex2015منحصربفرد در صنایع دریایی
دبیر نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی  iranimex2015گفت :بیش از  300شرکت و یا برند
داخلی و خارجی از کشورهای آسیایی و اروپایی همچون چین ،ترکیه ،امارات متحده عربی ،نروژ ،هند و سنگاپور
در فضایی به وسعت بیش از  7هزار متر مربع محصوالت و توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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فضای پس از برجام سبب شده شرکتهای خارجی به حضور در
ایران و سرمایه گذاری در حوزههای مختلف از خود تمایل نشان
دهند ،نمایشگاه امسال از نظر وسعت ،تعداد شرکتکنندگان و
سطح بازدید مقامات و متخصصان از منحصربفردترین نمایشگاهها
بوده اس��ت و در طول  4روز برگ��زاری حدود  5000نفر از این
نمایشگاه بازدید بهعمل آوردند.

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
دانش آموزان جزیره کیش
ب) مسابقه عکاسی
ج) بازدید از ناوشکن جماران
د) بازدید زیردریایی غدیر و ...از آن جمله بودند.
همچنین در نمایشگاه  IRANIMEX2015غرفه هایی با موضوعات زیر درنظر گرفته شده بود:
 -1غرفه عکس از هفده دوره برگزاری همایش و نمایشگاه توسط انجمن مهندسی دریایی ایران
 -2غرفه بومیان کیش جهت آشنایی با غذا ،پوشش و فرهنگ بومیان کیش
 -3غرفه تفریحات دریایی و ورزشهای آبی
 -4غرفه سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و ارائه قدیمی ترین نقشه جغرافیایی به نام خلیج فارس و
نیز ارائه گواهی ثبت ساخت لنج چوبی به عنوان اثر ملی در سازمان یونسکو
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نمایشگاه صنایع دریایی پربارتر از همیشه با ترکیبی خوب
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در بازدید از نمایش��گاه صنایع دریایی از نحوه برگ��زاری آن ابراز رضایت کرد.
محمدرضا نعمت زاده در بازدید از نمایشگاه  IRANIMEX2015در سوال خبرنگاران در خصوص آینده توسعه
صنایع دریایی گفت  :قطعا باید صنایع دریایی را توسعه بدهیم و هیچ تردیدی در آن نیست به همین دلیل
برنامه راهبردی  10ساله ای تدوین و در آنجا افق ها مشخص شده ،برای شناورهای کوچک ،متوسط ،بزرگ،
فعالیتهای فراساحلی ،تعمیر و نگهداری و دیگر سرمایهگذاریها که انشااهلل بزودی منتشر میشود و در اختیار
عموم قرار میگیرد .وی افزود :خوشبختانه صنایع دریایی کشور در حال شکل گیری و رونق است و در این میان
هم دولت و هم بخش خصوصی با تالش مضاعف خود باید تالش کنیم تا این صنعت رشد بیشتری پیدا کند.
وی در خصوص هفدهمین نمایش��گاه  IRANIMEX2015گفت :این نمایشگاه خیلی بهتر از سالهای
قبل برگزار ش��ده من در سالهای قبل هم از این نمایش�گاه بازدید داشتم ولی این نمایشگاه از
لحاظ کیفی ،آرایش خود نمایش�گاه ،حضور ش�رکتهای داخلی ،خارجی ،خدماتی و تولیدی
ترکیب خوبی به وجود آمده بود.

دکتر ستاری :دولتی بودن بیشتر شرکتهای دانش بنیان حوزه دریا ضعف کشور در
این حوزه است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن بازدید از هفدهمین نمایشگاه  ،IRANIMEX2015دولتی بودن
بیشتر شرکتهای دانش بنیان حوزه دریا را ضعف کشور در این حوزه دانست و گفت :معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری از تاسیس شرکتهای دانش بنیان خصوصی در حوزه دریا حمایت میکند.
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه در حوزههای علم و فناوری و تجاریسازی
در بخش صنعت دریا کم کار کردهایم ،گفت :معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یک س��تاد خاص
برای توس��عه فناوری صنعت دریا تش��کیل داده اس��ت که این ستاد یک سال و نیم در حال فعالیت است و
بحثهای علمی در زمینه دریا را مورد حمایت قرار میدهد .وی افزود :معاونت علمی از مقاالت ،پایان نامهها
و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه صنعت دریا حمایت میکند.

برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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وی افزود در حال حاضر یکی از ضعفهای کش��ور در حوزه دریا این اس��ت که به دلیل هزینههای باالی
ی هستند .ستاری با اشاره به حمایت معاونت علمی از
موجود در این حوزه ش��رکتهای فعال بیش��تر دولت 
ش��رکتهای دانش بنیان خصوصی در حوزه دریا گفت :ش��رکتهای فعال در حوزه صنعت دریا باید بیشتر
خصوصی شوند و ما نیز در این زمینه آنها را حمایت میکنیم.

نیروی دریایی در تامین نیازهای خود به علم و دانش جوانان ایرانی متکی است
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش
گفت :با وجود فشارهایی که در طی سالیان گذشته بر صنعت دریایی وجود داشت ،جمهوری اسالمی ایران
توانست نیازهای خود را تامین کند .وی با اشاره به ارتباط ایران با آبهای آزاد و بین المللی افزود :ما برای
نشان دادن اقتدار جمهوری اسالمی ایران موفقیت های بسیاری کسب کرده ایم که امروز گوشه ای از توان
جوانان این کشور را در نمایشگاه صنایع دریایی می بینیم.

سیاری تاکید کرد :شرکت های بسیاری که هم اکنون در این نمایشگاه حاضر هستند نگاهشان به علم و
دانش جوانان این کشور است و امروز می بینیم که پیشرفت های خوبی داشته اند و امیدواریم توسعه در این
بخش را بیش از پیش شاهد باشیم .نامبرده با تصریح بر اینکه ما منتظر برداشته شدن تحریم ها نبوده ایم
اظهار کرد :ما همیشه آماده و در تالش برای پیشرفت بوده ایم و منتظر برداشته شدن تحریم ها نیستیم.
دریادار سیاری ادامه داد :با توجه به توانمندی در صنایع دریایی در بخش نظامی توانستیم به آنچه نیاز داریم
دست پیدا کنیم و نمونه آن را که روزی برای ما آرزو بود امروز در این نمایشگاه می توان دید .فرمانده نیروی
دریایی ارتش به ارتباط میان دانشگاه ها و نیروی دریایی اشاره کرد و افزود :امروز ارتباط بسیاری خوبی بین
دانشگاه ها و نیروی دریایی برقرار است و بسیاری از پروژه ها توسط کارشناسان دانشگاه ها و با بهره گیری
از علوم اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور ساخته شده است.
این مسئول همچنین از همکاری با شرکت های دانش بنیان خبرداد و خاطر نشان کرد :در بخشهای
تولید بدنه ،کش��تی ،موتور ،موش��ک ،رادار و تمامی بخشهای مورد نیاز با ش��رکت های دانش بنیان
همکاری تنگاتنگ داریم .در این بازدید ،امیر دریادار رستگاری مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت
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دفاع ،امیر دریادار غالمزاده ،فرمانده جهاد خود کفایی نداجا و جمعی از مسئوالن نیروی دریایی حضور
داشتند.

نمایشگاه صنایع دریایی ،دستاوردهای مثبتی برای جمهوری اسالمی ایران دارد
سردار فدوی ،فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه حضور شرکت های بزرگ داخلی و خارجی در نمایشگاه
 IRANIMEX2015بس��یار مس��رت بخش خواند و گفت :ظهور توانمندی های کشورمان در حوزه دریا در
هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و تبادل اطالعات و دانش روز با شرکت های مطرح دنیا دستاوردهای مثبتی
برای جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت .سردار فدوی ،در آخرین روز برگزاری هفتمین نمایشگاه صنایع
دریایی از توانمندیهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در صنعت دریایی بازدید کرد و با اشاره به قدرت دفاعی
کشورمان گفت :جمهوری اسالمی ایران در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون توانسته است با
قدرت مقابل دشمنان خود بایستد .او افزود :دشمنان نظام به ویژه آمریکا توان درک بسیاری از توانمندی های
کشورمان مانند ایمان به خدای متعال ،امدادهای غیبی و اعتقادات معنوی ایرانیان را ندارند.

سردار فدوی خاطر نشان کرد :دشمنان ما تنها به ادوات دفاعی و ساز و برگ های نظامی ما توجه دارند که
البته جمهوری اسالمی ایران دراین خصوص و تولید تسلیحات دفاعی پیشرفت های قابل قبولی داشته است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :از ابتدای انقالب تاکنون تمام شناورهای دفاعی،
موش��ک ها و ادوات نظامی را در داخل کش��ور تولید می کنیم و آموزش نیروهای دفاعی هم در کشورمان
انجام می شود.

لزوم حمایت از شركت ملی نفتكش ایران در پساتحریم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاكید بر لزوم حمایت از شركت ملی نفتكش ایران خواستار توسعه فعالیتهای
این ش��ركت در س��طح بینالملل و در پسا تحریم ش��د .ضمن بازدید از غرفه شركت ملی نفتكش ایران در
هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی ایران ،مورد استقبال علی اكبر صفایی ،مدیرعامل این شركت قرار گرفت.
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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وزیر صنعت در این بازید با اشاره به جایگاه اول شركت ملی نفتكش در جهان خواستار توسعه فعالیتهای این
شركت در سطح بینالملل و در پساتحریم شد .وی با بیان اینكه ملی بودن نباید به معنای محدود شدن به
مرزهای كشور باشد ،افزود :امیدواریم با رفع تحریمها شاهد افزایش حضور شركت ملی نفتكش در بازارهای
بینالمللی و ارائه خدمات كشتیرانی نفتی به تمام کشورهای دیگر باشیم .وی با اشاره به نقش شركت ملی

نفتكش ایران در حمل نفت صادراتی كشور در سالهای تحریم گفت :در شرایطی كه شركتهای خارجی
از ورود به ایران خودداری كردند باید از ش��ركت ملی نفتكش كه در غیاب این ش��ركتها س��كاندار صادرات
نفت كشور بوده است ،حمایت كرد .وزیر صنعت همچنین با اشاره به اقدامات در حال انجام برای رفع مشكل
آموزش دانش��جویان رشتههای دریانوردی خواستار توجه و اهتمام بیشتر ارگانهای دریایی به جذب نیرو از
داخل كشور شد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از غرفه کش�تیرانی :اشتغال زایی جوانان در تعمیر و
ساخت کشتی با تکیهبر توان داخل
به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مهندس نعمت زاده در اولین روز برپایی
نمایشگاه صنایع دریایی از غرفه های مستقر در نمایشگاه بازدید کرد .وی در بازدید از غرفه شرکت تعمیراتی
پرشیا هرمز از تجربه همکاری این شرکت با ایزوایکو به خوبی یاد کرد و گفت :باید سعی کنیم در تعمیر و
ساخت کشتی به توان داخل توجه کنیم زیرا این کار اشتغال زایی جوانان را در پی دارد.
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مهندس نعمت زاده در بازدید از غرفه کش��تیرانی والفجر نیز از جزئیات س��فر از طریق دریا به کشورهای
منطقه را جویا شد و گفت :اعزام مسافر دریایی از طریق کشتی مزیتهای زیادی برای کشور به همراه دارد.
شایان ذکراست در این بازدید توضیحات الزم از سوی مسئوالن غرفه ها به وزیر صنعت ارائه شد.

ناوگان تجاری باید همچنان افتخار کشور بماند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در بازدید از غرفه کشتیرانی گفت :کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران بزرگ ترین مجموعه تخصصی کش��ور و باعث افتخار اس��ت .س��ردار علی فدوی فرمانده نیروی
دریایی س��پاه پاس��داران با اعالم این مطلب در نمایش��گاه صنایع دریایی افزود :این مجموعه تخصصی
باید همچنان افتخار کشور باشد .وی تاکید کرد :کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران باید در دوره رونق
نقش خود را به خوبی ایفا کند و امید اس��ت به زودی ش��اهد تخلیه و بارگیری کش��تیهای ایرانی در
ابعاد گسترده باشیم که این کار تالش و زحمت بسیار زیادی می طلبد .سردار فدوی خاطر نشان کرد:
کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران در مدت  37س��ال که از پیروزی انقالب اس�لامی می گذرد روند
پیشرفت و توسعه را ادامه داده که باید این روند همچنان ادامه یابد و افتخار کشور بماند.

دکتر محمد سعیدی :با لغو تحریم ها ،از فعاالن جدی حمل و نقل دریایی می شویم
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران ،دکتر محمد س��عیدی در بازدید از
غرفههای گروه کشتیرانی در هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی کیش اعالم کرد :از اواخر دی ماه و با برداشته
شدن تحریم ها یکی از فعاالن جبهه حمل و نقل دریایی در سطح بین الملل خواهیم شد.
دکتر محمد سعیدی در بازدید از غرفه کشتیرانی در هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی ضمن اشاره به این
مطلب یادآور شد :منتظر لغو تحریم ها هستیم تا به صورت آزادانه با خطوط کشتیرانی و بنادر دنیا ارتباط
برقرار کنیم و کشتیهای ناوگان ملی به تمام مناطق دنیا تردد داشته باشند.
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وی ادامه داد  :این مهم باعث می ش��ود در س��طح بین الملل با توس��عه جدی ناوگان مواجه شویم .دکتر
سعیدی به ظرفیت سازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و یادآور شد :افزایش ظرفیت
ناوگان تجاری براساس عرضه و تقاضای بازار و از طریق باال بردن تعداد شناورها به صورت ملکی و یا اجارهای
ادامه خواهد یافت .رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد با توسعه
ظرفیت ،تامین نیروی انسانی بخصوص جذب نیروهای جوان و تحصیل کرده یکی از اولویت های اساسی و
کلیدی ما خواهد بود .وی در پایان گفت :باید به مرحله ای برسیم که بتوانیم فارغ التحصیالن دانشگاههای
دریایی را به س��ایر کش��ورها صادر کنیم چرا که اعتقاد براین اس��ت کش��ور ما دارای اس��تعدادهای قوی و
ارزشمندی در این زمینه است.

دریادار رستگاری  :نیازمند بلوغ مدیریتی با تفکر راهبردی و نگرشی سیستمی
دریادار امیر رستگاری با اشاره به حضور سازمان متبوع خود
در نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش
اظهار داشت :اولین جایی که با تحریم مواجه شد نیروهای
مسلح بودند ،لذا نیازمند بلوغ مدیریتی با تفکر راهبردی و
نگرشی سیستمی هس��تیم .رئیس سازمان صنایع دریایی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با اشاره به این
ک��ه جمهوری اس�لامی ای��ران ج��زو معدود کش��ورهای
تولیدکننده ش��ناورهای نظامی تندرو اس��ت ،بیان داشت :در حوزه ش��ناورهای نظامی که از پیچیدگیها و
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قابلیتهای بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و در حوزه شناورهای سطحی ،زیر سطحی ،اثر سطحی و تندرو
ایران صاحب حرف بوده و تولیدات بسیار خوبی داریم که میتوانند با تولیدات روز دنیا برابری کنند.
وی در ادامه گفت :محصوالتی که به نمایش��گاه آوردهایم تجاری اس��ت و انواع یدک کشها ،ش��ناورهای
جستجو و نجات و سامانههای مرتبط با شناوری را به نمایش گذاشتهایم و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع
از سرریز توان طراحی در حوزه نظامی ،شناورهای بخش غیر نظامی را نیز تولید میکند.

استعداد زيادي در زمينه توسعه پروژههاي نفتي به ويژه در خليج فارس داريم
دكتر منوچهري ،مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی ایران با
اش��اره به زياد بودن اس��تعداد توسعه فعاليت هاي دريايي در
كش��ور و با تاكيد بر اينكه هنوز در ابتداي راه هستيم تشريح
كرد :ما اس��تعداد بس��يار زيادي در زمينه توسعه پروژه هاي
نفتي به ويژه در خليج فارس داريم ميادين فراواني كه بخشي
از آنها اكتش��اف ش��ده و توسعه يافته اس��ت و بخشي ديگر
اكتش��اف شده ولي هنوز توسعه پيدا نكرده اند و بسياري كه
در آينده كشف خواهند شد و طي سالها به بهره برداري خواهند رسيد و موجب رشد اقتصادي و همچنين
اشتغالزايي خواهند شد .وی افزود :سهم ما به اندازه قابليت و توان ماست و خوشبختانه شركتهاي ايراني و
تاسيس��ات دريايي به عنوان يك ش��ركت پيشرو كه در گذشته و در شرايط تحريم توانستند به فعاليت خود
ادامه دهند و امروز مي توانند به عنوان ش��ريك هاي قابلي چه در بخش حفاري و چه در بخش پروژه هاي
فراساحلي براي شركتهاي بزرگ بين المللي باشند .صحنه ديگري از حضور فعال همكاران تاسيسات دريايي
در نمايشگاه صنايع دريايي و دريانوردي به چشم مي خورد كه اين شركت در فضايي با متراژ  ۱۰۸متر مربع
در كنار شركت سرمايهگذاري و شركتهای تابعه به معرفي فعاليتهاي شركت مي پردازد.
به گزارش روابط عمومي تاسیسات دریایی ،حضور این شرکت در هفدهمين نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايي
و دريانوردي ايران با هدف شناسايي و معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري داخلي و خارجي ،ارائه توانمندي ها و
آخرين دستاوردهاي صنايع وابسته ،تاسيسات و سامانههاي دريايي و بندري جمهوري اسالمي بوده است.

سورن لنتی :بازار ایران بازاری بکر ،مناسب و رو به پیشرفت
سورن لنتی مدیر پروژه نمایشگاه  ، SMMاولین و بزرگترین نمایشگاه دریایی دنیا که در کشور آلمان برگزار
میشود ،در حاشیه نمایشگاه صنایع دریایی در گفتگویی با مارین نیوز گفت بازار ایران بازاری بکر ،مناسب
و رو به پیشرفت است.
برگزارکننده :انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
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وی در خصوص چگونگی آشنایی خود با نمایشگاه صنایع
دریای��ی ایران گفت :بنده به واس��طه مس��ئولیتی که در
نمایش��گاه  SMMبرعه��ده دارم و نی��ز برای توس��عه کار
نمایشگاه  SMMتصمیم گرفتیم با ایران که زمینه بسیار
مناس��بی برای توسعه صنایع دریایی دارد همکاری کنیم.
بازار ایران را بازاری بس��یار بکر و مناس��ب دیدیم که این
انگیزه ای بود تا با برگزار کنندگان نمایشگاه صنایع دریایی
ایران تماس بگیریم .لنتی در پاس��خ به پرسش خبرنگار ما در خصوص هدف و برنامه  SMMدر ایران گفت:
هدف ما از شرکت در این نمایشگاه این است که درباره نمایشگاه  SMMاطالع رسانی کنیم و همکاری الزم
را با برگزار کنندگان و ش��رکتهای حاضر در این نمایش��گاه داشته باشیم تا زمینه حضور این عزیزان را در
نمایشگاه  SMMفراهم آوریم و همین طور بتوانیم شرکت هایی را به نمایشگاه صنایع دریایی ایران بیاوریم.

دکتر ذوالفقارپور :بوی خوش بهبود اوضاع صنایع دریایی در آینده می آید
نمایش��گاه  IRANIMEX2015ایران بازار آمادهای برای
توس��عه اس��ت و با توجه به نگاه دولت فعلی امیدوارم به
زودی ش��اهد رونق صنایع دریایی در ایران باشیم .دکتر
ذوالفقارپور از ایرانیان مقیم هلند است که به کمک وی
تع��دادی از ش��رکتهای هلن��دی مث��ل Holand
 Shipyardsکه تولید کننده کش��تیهای یدک کش و
خدماتی هستند و چندین شرکت آلمانی و هلندی دیگر
در نمایش��گاه ( iranimexنمایشگاه صنایع دریایی ایران) شرکت کردند .وی هدف مجموعه فعالیت های
خود را اینگونه عنوان کرد :می خواهیم امکانات تکنولوژی هلند و دیگر کش��ورها را در ایران بومی کنیم .او
که مدیریت ش��رکت  RTHرا به عهده دارد در خصوص ش��رکت های خارجی حاضر در این نمایشگاه این
گونه گفت :عالوه بر چند شرکت دریایی دو مجموعه ای که در آلمان و هلند مسئولیت برگزاری نمایشگاه
صنایع دریایی را برعهده دارند به نمایشگاه صنایع دریایی ایران آوردیم.
ذوالفقارپور گفت :این دو ش��رکت خارجی خود برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی صنایع دریایی
در اروپا هستند که در شهر های مختلف آلمان و هلند ،معتبر ترین نمایشگاه های صنایع دریایی را برگزار
می کنند .در نمایشگاه های برگزار شده توسط این دو مجموعه در سال آینده ،برای صنایع دریایی ایران هم
فضایی اختصاص داده شده است که می تواند به نوبه خود برای توسعه صنعت دریایی ایران مفید باشد.
وی در خصوص وضعیت صنایع دریایی ایران در شرایط پسا تحریم گفت :ایران بازار آماده ای برای توسعه
اس��ت و با توجه به نگاه دولت فعلی امیدوارم به زودی ش��اهد رونق صنایع دریایی در ایران باش��یم .وی به
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ثروتهای خدادادی در خلیج فارس اشاره کرد و گفت :برای استفاده از این ثروت ها بنده به عنوان یک ایرانی
پیشنهاد می کنم که هرچه در توان داریم برای توسعه صنایع دریایی ایران بکار بگیریم.
وی در خصوص هفدهمین نمایش��گاه صنایع دریایی گفت نمایش��گاه امسال در مقایسه با نمایشگاه سال
گذشته بسیار پیشرفت کرده است .چون هم در کیش فضای مناسب تری اختصاص داده شده است و از آن
مهمتر شرکت کنندگان این نمایشگاه پر قدرت تر از سال گذشته هستند و به نظر بوی خوش بهبود اوضاع
صنایع دریایی در آینده می آید.

حضور پررنگ شرکتهای خارجی در نمایشگاه IRANIMEX 2015
ش��رکت کشتی سازی  nevskyبه همراه شرکت  laky verfاز کشور روسیه و به نمایندگی از هلدینگ
 ULLدر این نمایشگاه حضور داشتند .در حاشیه نمایشگاه گفتگویی با آقای Oleg Kondrukپیرامون
ارزیابی وی از نمایش��گاه و پتانس��یل موجود در صنایع دریایی ایران انجام شد که به مختصری از آن اشاره
میگردد .وی در این خصوص اعالم کرد :استقبال از نمایشگاه خوب است و ما فکر نمی کردیم نمایشگاهی
در زمینه صنایع دریایی در ایران به این شکل برگزار گردد .امیدواریم بتوانیم باز هم در این نمایشگاه حضور
داش��ته باشیم .وی در خصوص فعالیت شرکت نوسکی افزود :فعالیت شرکت کشتی سازی نوسکی روسیه
در زمینه های مختلف دریایی شامل ساخت کشتی های باری ،تانکر ،ناوهای جنگی ،یدک کش ،دوبه های
دریایی ها ،کش��تی های نجات ،به همراه تعمیر و بازس��ازی شناورهاست .در این هلدینگ ما در یک چرخه
ساخت کشتی استفاده از آنها در خطوط مختلف دریایی و در نهایت انجام تعمیرات هستیم در صورت تمایل
هر کدام از این خدمات را می توانیم به ایران ارائه دهیم.
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از دیگر شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه شرکت  EddyTugاز مجموعه  Holand Shipyardsبود
که آقای مارکو نماینده این شرکت در خصوص نمایشگاه افزود :نمایشگاه دریایی در ایران خیلی کلی برگزار
میشود .با توجه به پتانسیل موجود در ایران می بایست نمایشگاه ها بسیار گسترده تر باشد .به نظر میآید
حدود ده درصد از شرکت های فعال در این حوزه در نمایشگاه حضور دارند .وی با بیان این موضوع که تحریمها
علیه ایران در حال برداشته شدن است افزود :پس از رفع تحریم ها زمان آن است که سرمایهگذاری که قب ً
ال
امکان آن وجود نداشت شروع شود و شرکت های اروپایی بازار ایران را یک بازار خوب و رو به رشد میدانند.
ش��رکت  Dearsunترکیه نیز که با همکار ایرانی خود ش��رکت پندار صنعت دریا در این نمایشگاه حضور
داشت ،نمایشگاه صنایع دریایی ایران را خوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمودند که بتوانند با همکار ایرانی
خود در کشورمان بتوانند پروژه های مشترک را راه اندازی نمایند.
شرکت  Tuzla Shipyardنیز از کشور ترکیه در این نمایشگاه حضور داشتند .البته این شرکت حضور در
ایران را قب ً
ال با انجام پروژه های تحقیقاتی تجربه کرده بود ولی در خصوص نمایشگاه اعالم کرد .نمایشگاه
صنایع دریایی ایران دارای نقاط ضعف و قوتی اس��ت که امیدواریم برای نمایش��گاه آتی نقاط ضعف برطرف
گردد و بتوانیم حضور بازدیدکنندگان بیشتری را شاهد باشیم.
از دیگر مجموعه های حاضر در نمایشگاه می توان به شرکتهای  Safe T Bagاز کشور ترکیه بود که با
شرکت همکار ایرانی خود در نمایشگاه حضور داشت .این شرکت نیز ضمن تشکر از برگزاری نمایشگاه با این
وسعت در ایران ابراز خرسندی کرد که بتواند با همکار ایرانی خود فعالیت هایی خوبی را داشته باشد.
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ترسيم بزرگترين نقاشي دريایي براي اولين بار در كشور همزمان با نمايشگاهIRANIMEX2015

در حاشیه هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی می توان به برگزاري جشنواره عكس و نقاشي با هماهنگي
روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش اشاره کرد .این براي دومين بار بود که انجمن مهندسی دریایی ایران این جشنواره
را با محوريت صنايع دريايي برگزار نمود .یکی دیگر از برنامههای جانبی نمایشگاه  ،iranimex2015ترسيم بزرگترين
نقاشي دريایي براي اولين باردر كشور همزمان با نمايشگاه  iranimex2015توسط دانش آموزان و خانواده ها بود که با
هدف فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف و با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد.
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نمايش شناورهاي شاخص ساخت داخل كشور
مهندس اس��حاق جهانگيري معاون اول رياست محترم جمهور ،مهندس نعمتزاده ،وزيرمحترم صنعت،
معدن وتجارت ،دكتر سورنا ستاري ،معاون علمي و فناوري رياست جمهوری ،خانم معصومه ابتكار ،رئيس
محترم سازمان حفاظت محيط زيست ،مهندس اكبر تركان ،رياست محترم شوراي مناطق آزاد كشور ،دكتر
مونسان رياست محترم منطقه آزاد كيش و استاندار هرمزگان به همراه برخي معاونين و مديران كل از ناو
جماران بازديد كردند .در اين ديدار فرماندهي محترم نيروي دريائي ارتش جمهوري اسالمي ايران و معاونين
ایشان بهعنوان ميزبان به ارايه توضيحات به بازديدكنندگان پرداختند.
نمايش شناورها ،همزمان با هفدهمين نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايي ودريا نوردي IRANIMEX2015
به همت انجمن مهندسي دريايي ايران و همكاري سازمان منطقه آزاد كيش در بندرگاه تجاري جزیره کیش
برپا شد و براي اولين بار شناورهای زير سطحي و سطحي در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت .ناوشكن
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جماران  ،شناورزيرس��طحي قدير ،ناو س��يريك كالس و تعدادي شناور تندرو ازجمله شناورهاي به نمايش
درآمده بودند .عالوه بر بازديد جمعي از دانشجويان وشركتكنندگان درنمايشگاه گشت دريايي توسط شناور
كروبوت نيز ازجمله برنامههاي جذاب اين بازديد منحصر به فرد و به ياد ماندني بود .بازار عكس س��لفي 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 كه تجلي عيني شعار «ما ميتوانيم» است
ساماندهي و اجرايي گرديد.
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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
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ابتکار اندیشه البرز
اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان
ارتباطات پرشیا
ارتباطات تلفن آسیا
استهبان صنعت پارس
اطلس راهبر دریا
افتخار سهام
امواج آبی اقیانوس
امور دریایی کیش
امیرکبیر اروند
انجمن دریانوردان
انجمن مهندسی دریایی ایران
انرژی زیست پایدار ایرانیان-انرژیست
ایران پاش
ایران مارین بوک
ایمن دریا آریا
آذر آب
آرام شناور کیان قشم
آریا تجهیز بین الملل ایرانیان ()WISKA
آریا دیزل اروند
برهان دریا کیش
بسپارسازه بندر
بهین سازان صنعت دریا
بهین کارا سریر
بینالمللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش
(هلدینگ حمل و نقل غدیر)
پادزانیج
پارتس دیپ کیش
پایانههای نفتی ایران
پترو فرآیند شایا ناب
پتروانرژی خلیج فارس

31
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

پرشين طناب رضازاده
پرشیا هرمز
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
پلنت کانستراکشن کیش
پندار صنعت دریا
پوشش و وزین سازی آریا اروند ( ) AACC
پویا تأمین کیش
تامکار گاز
تاید واتر خاورمیانه
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
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62
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 مهندسی کشتیرانی قشم
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

[]72

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
MEMARCO

P & I بیمه
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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)

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

گزارشجامع
 1الی 4دی ماه ،1394جـزیره کیش

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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