th

Marine
Industries
Conference

12 Dec. 2018 - Iran National Library

فهرست

a

مقدمه

2

تاریخچه همایش

3

برگزارکنندگانهمایش

4

کمیته اجرایی همایش

5

کمیته علمی همایش

6

کمیته داوران

7

سخنان دکتر بهاری ،دبیر بیستمین همایش صنایع دریایی

12

سخنان دکتر قاسمی ،دبیر کمیته علمی بیستمین همایش صنایع دریایی

14

گزیده ای بر سخنان صاحبنظران صنعت دریایی

16

برنامههای بیستمین همایش صنایع دریایی

24

عناوین کارگاههای آموزشی

26

چکیدهای از کارگاههای آموزشی

27

خالصهای بر وضعیت مقاالت همایش

33

برگزیدگان همایش

35

گزارش تصویری همایش

37

1

م بیس
ت
م
ی
ی
ی
ه
گزارش جا ع ن ما ش صناعی ردیا ی

MIC2018

 21آذرماه  ،1397کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

مقدمه

کشــور عزیــز مــا ایــران تجلــیگاه نعمتهــای بیشــمار الهــی میباشــد و یکــی از ایــن
نعمتهــای بــزرگ ،قرارگرفتــن کشــور ایــران در یــک موقعیــت جغرافیایــی اســتراتژیک و
داشــتن حــدود  ۳۰۰۰کیلومتــر مــرز آبــی در شــمال و جنــوب کشــور بــا منابــع غنــی نفــت
و گاز ،آبزیــان بیشــمار و جایــگاه ممتــاز حمــل و نقــل بینالمللــی ،خصوصــاً مســیرهای
حســاس انتقــال نفــت و گاز و مجــاورت بــا بنــادر مهــم و پــر رفــت و آمــد میباشــد.
انجمــن مهندســی دریایــی ایــران از ســال  ۱۳۷۷بــا همــت و تــاش جمعــی از دلســوزان ایــن
صنعــت ،اســاتید دانشــگاهی ،متخصصــان و کارشناســان جهــت ارتقــاء ،توســعه و گســترش
ایــن صنعــت اســتراتژیک تأســیس و شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت .انجمــن مهندســی
دریایــی از بــدو تأســیس و بــا توجــه بــه رســالت و وظیفــهای کــه بــر عهــده داشــت بــر
خــود ضــروری میدانســت جهــت آشــنایی هرچــه بهتــر مســئولین اجرایــی کشــور بــا ایــن
صنعــت فرامــوش شــده و شناســایی مشــکالت و مســائل بــا حضــور کلیــه ارگانهــای دولتــی و
غیــر دولتــی در جهــت حــل آنهــا کوشــش نمایــد .در ایــن خصــوص و بــه تشــخیص خیلــی
از کارشناســان برگــزاری همایشهایــی تحــت عنــوان همایــش صنایــع دریایــی میتوانســت
محلــی مناســبی بــرای طــرح مســائل و تدویــن روشــهای ارتقــاء و توســعه ایــن صنعت باشــد.
بــر ایــن اســاس ایــن انجمــن شــروع بــه برگــزاری همایشهــای صنایــع دریایــی نمــود و
برگــزاری اولیــن همایــش درســال  ۷۸بــا حمایــت ســازمان برنامــه و بودجــه ،دفتــر مطالعــات
علمــی و صنعتــی ریاســت جمهــوری بــا اســتقبال خوبــی از طــرف مســئولین وقــت همچــون
ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه ،معاونیــن وزرای دفــاع ،صنایــع و معــادن ،راه و ترابــری،
فرماندهــان نیــروی دریایــی ســپاه و ارتــش و مدیــران ارشــد دریایــی قــرار گرفــت و بــا
تشــکیل هیــأت رئیســه همایــش ،هدایــت و برنامهریــزی بــرای برگــزاری هرچ ـه باشــکوهتر
ایــن همایــش را بعهــده گرفتنــد .از آن تاریــخ تاکنــون  20همایــش را در تهــران ،بندرعبــاس،
بوشــهر ،جزیــره کیــش ،اســتان مازنــدران ،اســتان خوزســتان و اســتان گیــان برگــزار
گردیــده اســت و بــه اذعــان خیلــی از متخصصــان ،کارشناســان و حتــی برخــی از مســئولین
و مدیــران ،ایــن همایشهــا نتایــج نســبتاً قابــل قبولــی داشــته و تعامــل و همــکاری خوبــی
در بخشهــای مختلــف اجرایــی جهــت حــل مســائل و مشــکالت بوجــود آمــده اســت.
رســیدن بــه افقهــای دوردســت و روشــن ،تــاش و همــکاری خســتگیناپذیر همــگان را
طلــب نمــوده و در نهایــت " ،توســعه صنعــت اســتراتژیک دریایــی نــه تنهــا همــت و تــاش
بلکــه نیازمنــد عــزم ملــی و سیاســتگذاری در ســطوح بــاالی مملکتــی اســت".
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تاریخچه برگزاری همایش
همایشهــای صنایــع دریایــی از ســال  1378آغــاز گردیــده
و بــه ترتیــب ذیــل در ســالهای بعــد اســتمرار یافتــه اســت.
ردیف

شماره همایش

تاریخ برگزاری

سال برگزاری

شهر

مکان برگزاری

1

اول

 26و  27اردیبهشــت
ما ه

1378

تهران

مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

2

دوم

 12و  13دیماه

1379

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

3

سوم

 23و  24دیماه

1380

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

4

چهارم

 7و  8بهمنماه

1381

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

5

پنجم

 20تا  24آذرماه

1382

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

6

ششم

 6تا  8بهمنماه

1383

بندرعباس

اداره بندر شهید رجایی  -شرکت ایزوایکو

7

هفتم

 4و  5بهمنماه

1384

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

8

هشتم

 9تا  11آبانماه

1385

بوشهر

مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد

9

نهم

 1تا  3آبانماه

1386

نور مازندران

صالح الدین کال

10

دهم

 7تا  9آبانماه

1387

آبادان -خرمشهر

دانشگاه صنعت نفت

11

یازدهم

 19و  20آبانماه

1388

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

12

دوازدهم

 27تا  29مهرماه

1389

زیباکنار گیالن

مجموعه آموزشی و رفاهی صدا و سیما

13

سیزدهم

 17و  18آبانماه

1390

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

14

چهاردهم

 6و  7دیماه

1391

تهران

سالن اجالس سران

15

پانزدهم

 7تا  10آبانماه

1392

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

16

شانزدهم

 11تا  14آذرماه

1393

بندرعباس

تاالر شهید آوینی

17

هفدهم

 1تا  4دیماه

1394

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

18

هجدهم

 27تا  30مهرماه

1395

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

19

نوزدهم

 20تا  23آذرماه

1396

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

20

بیستم

 21آذرماه

1397

تهران

کتابخانه ملی ایران
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برگزارکنندگان همایش

انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری ارگانهای دریایی کشور:

4

شرکت ملی حفاری ایران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شرکت کشتیرانی والفجر

وزارت راه و شهرسازی

مؤسسه ردهبندی ایرانیان

وزارت نفت

قرارگاه سازندگی نوح(ع)

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت تایدواتر خاورمیانه

مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

دانشکده علوم دریایی محمودآباد(دانشگاه صنعت نفت)

سازمان منطقه آزاد کیش

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دانشگاه صنعتی شریف

سازمان بنادر و دریانوردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سازمان صنایع دریایی

مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوا-دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سازمان شیالت ایران

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

سازمان حفاظت محیط زیست

مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

سازمان ملی استاندارد ایران

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

پژوهشگاه استاندارد

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص)

سازمان هواشناسی کشور

شرکت ملی نفت ایران

سازمان نقشهبرداری کشور

شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)

دریابانی مرزبانی ناجا

شرکتمجتمعکشتیسازیوصنایعفراساحلایران(ایزوایکو)

مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

شرکت صنایع فراساحل(صف)

صندوق توسعه صنایع دریایی

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی ،حمل و نقل پیشرفته

شرکت ملی نفتکش ایران

انجمن سازندگان شناور ،تجهیزات و سازههای دریایی ایران

شرکت مهندسی و توسعه نفت

اتحادیه مالکان کشتی ایران

شرکت نفت خزر

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

شرکت نفت و گاز پارسی

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت حفاری شمال

شرکت پتروپارس
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کمیته اجرایی همایش
مدیر اجرایی  :مهندس اکبر فالحتی آذر
حمیدرضا قصابان
سید احمد صفوی
مهدی فالحتی آذر
سعید بهبد
مهندس زهرا حاتمی مقدم
مهندس میثم مغاره
مهندس امیر حشمتی فر
مهندس علی شیخ بهایی
اکبر احمدی
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کمیته علمی همایش
دبیر کمیته علمی :دکتر حسن قاسمی ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا بهاری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکترغالمرضا منوچهری ،معاون محترم توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و مشاور محترم وزیر نفت

دکتر خسرو برگی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر سعید مظاهری ،عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر اکبر شعبانی کیا ،معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
دکتر محمدعلی حسن زاده محمدی ،مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی اصغر گلشنی ،شرکت بهین طرح آپادانا
دکتر حمید رضا کاتوزیان ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتــر ســید باقــر مرتضــوی ،مدیــر کل محتــرم ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت وزارت نفــت و عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاه تربیــت مــدرس

دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر محمد کسائیان ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات (شرکت رزموند)
دکتر پرویز باورصاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی اکبر صفایی ،مشاور سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر محمدرضا خدمتی ،عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکترمهدی شفیعی فر ،عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اکبر آقاکوچک ،عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمود صفارزاده ،عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیار جوادی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر مسعود صدری نسب ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد سعید سیف ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
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کمیته علمی همایش

دکتر محمدرضا تابش پور ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی زین الدینی ،عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر امیرحسین جاوید ،رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات
دکتر رضا جواهردشتیDirector, Parscottosion Consultants, Australia ،

دکتر خدایار جوادی ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بهروز عسگریان ،عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر پیمان بدیعی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی فاخر ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر ولی عربی ،قائم مقام شرکت دلتا افشور
مهندس محمد بنایی ،مدیر عامل شرکت دلتا افشور
مهندس نصرت اهلل سیفی
هیأت داوران
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،دانشگاه تهران
دکتر پدارم عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر مجید الیاسی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر حسن آیین ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر سجاد حاجی زاده ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر مهدی عجمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر همایون یوسفی ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
دکتر علی اصغر گلشنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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دکتر حمید احمدی ،دانشگاه تبریز
دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصار ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نبرد حبیبی ،دانشگاه کردستان
دکتر اردشیر فرهادی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر نرگس امراللهی بیوکی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر احسان یاری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر فواد بوعذار ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
دکتر همیرا آگاه ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر مهرناز فرزین گهر ،دانشگاه هرمزگان
دکتر حمید رضائی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر مهدی محمد مهدی زاده ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مریم راه بانی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مهدی اسماعیلی ،دانشگاه علوم دریای و دریانوردی چابهار
دکتر محمد حسین رامشت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
دکتر محمد حسین دیبائی بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
دکتر مرتضی یوسف زادی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مسلم اکبری وکیل آباد ،دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مژگان امتیازجو ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر محمدرضا شکاری ،دانشگاه استهبان
دکتر محمود سینایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدچابهار
دکتر رضا دزواره رسنانی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر رضا حسن زاده قاسمی ،دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر عبدالرحیم طاهری ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر امید رحمانی ،دانشگاه زنجان
دکتر صابر وطن دوست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
دکتر علیرضا صفاهیه ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر محمدعلی ساالری علی آبادی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
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دکتر علی سررشته داری ،دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمود شاهقلی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمد شانه ساز ،دانشگاه اصفهان
دکتر علی مهدی نیا ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر رضا شمسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر صادق صادق زاده ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر کیوان صادقی ،مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا
دکتر حسن نصراله زاده ساروی ،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
دکتر مهدی خدایی ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهری سید هشترودی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر امیرحسین نیک سرشت ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر مهدی وحدتی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر علی رضا عالی چور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر احمدمباشر امینی ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر مهران یاسمی ،موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
دکتر روح اله امیرآبادی ،دانشگاه قم
دکتر سعید کاظمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر عباس زارع نژاد اشکذری ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر سیده نرجس حسینی ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر مریم صفی ،مدیر  HSEشرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر احسان تقی پور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
آقای سعید جعفری ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
دکتر افشین محسنی آراسته ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
دکتر محمدرضا هدایتی ،دانشکدۀ پست و مخابرات
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دکتر سیدعلی آزرم سا ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سجاد حاجی زاده ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر جالل محمدی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمد بهروزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
دکتر علیرضا ستوده ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر امین قنادی اصل ،دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر علیرضا عالی پور ،دانشگاه علوم دریایی نوشهر
مهندس اسماعیل شفیع زاده ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر سعید جامعی ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر رحیم عبدی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر امیرحسین نیک سرشت ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر ناصر شابختی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن شادمان ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دکتر مریم سیوف جهرمی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر صابر وطن دوست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
مهندس عبدالحسین محمدرحیمی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر حسن اکبری ،دانشگاه تربیت مدرس
مهندس محمدرضا زارعی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مهندس فرید شعبانی ،پژوهشگاه دفاعی
دکتر سید جعفر سجادی پارسا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتراحسان بهمیاری ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی علی محمدپور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر محمدجواد دهقانی ،دانشگاه صنعتی شیراز
آقای شروین عمرانی ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)

10

MIC2018

م بیس
ت
م
ی
ی
ی
ه
گزارش جا ع ن ما ش صناعی ردیا ی

MIC2018

 21آذرماه  ،1397کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

بخشی از سخنان دکتر محمدرضا بهاری ،دبیر بیستمین همایش صنایع دریایی

نیاز به ارتباط بیشتر بین صنایع و دانشگاه های دریایی
دبیــر بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی در مراســم بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی
کــه  21آذر مــاه  97در تهــران برگــزار شــد ،ضمــن تشــکر از تمــام کســانی کــه در برگــزاری
ایــن همایــش کمــک نمودنــد ،اظهــار داشــت :دریــا مایــۀ حیــات ،بســتر تــاش خســتگی
ناپذیــر ،گنجینــه ای تمــام نشــدنی و در یــک کلمــه رمــز پیشــرفت مســتمر اســت.

محمدرضــا بهــاری گفــت :هرچنــد جــو ســنگین تحریــم و حصارهــای دشــمن بــر ذهــن هــا
ســایه انداختــه امــا بــا تــوکل بــه خداونــد و بــا تاکیــد بــر لــزوم حرکــت پیوســته و پرهیــز از
ایســتایی در مســیر پیشــرفت کشــور ،ایــن همایــش بــا حضــور گــرم راهیــان پرشــور دریایــی
برگــزار گردیــد تــا فرصــت مغتنمــی بــرای اجتمــاع و همفکــری پژوهشــگران و اصحــاب
نواندیــش ایــن صنعــت پویــا فراهــم شــود.
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای داخلــی در صنعــت دریایــی گفــت :در  ۲۵ســال گذشــته
بســیاری از زیرســاخت هــا در صنایــع دریایــی کشــور شــکل گرفتــه و بــا مهندســی معکوس،
توانســته ایــم بســیاری از صنایــع را بومــی کنیــم .امــروز در ســاخت کشــتی هــا ،ســکوهای
ی ســازی رســیده ایــم.
دریایــی و لولــه گــذاری زیــر ســطحی بــه میــزان باالیــی از بومـ 
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بهــاری اضافــه کــرد :بــا ایــن حــال بــرای پیشــرفت بیشــتر ایــن صنعــت نیــاز بــه ارتبــاط
بیشــتر بیــن صنعــت و دانشــگاه داریــم.
وی گفــت :در کشــور متولــی مســائل مربــوط بــه دریــا از جملــه بحــث هــای ســازه هــای
دریایــی و یــا مســائل محیــط زیســتی پراکندگــی دارد و وزارتخانــه مشــخصی متولــی آن
نیســت.
دبیــر بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی افــزود :بــر اســاس ســند جامــع دریایــی
ش بینــی شــده کــه ایــن
پیشــرفتهایی بــرای صنایــع دریایــی تــا  ۱۰ســال آینــده پیــ 
موضــوع و میــزان تحقــق آن بایــد بــه دقــت رصــد شــود.
بهــاری گفــت :میــزان تخصیــص بودجــه دســتگاه هــا بــه بحــث تحقیــق و پژوهــش در
بخــش دریایــی بایــد از ســه دهــم درصــد بــه ســه درصــد در ده ســال آینــده برســد.
وی در ادامــه گفــت :انجمــن مهندســی دریایــی ایــران بــا توجــه بــه رســالت و راهبــرد
اصلــی فعالیــت خــود ،همــواره ســعی نمــوده بــا کلیــه ابزارهــای پیــام رســان و انتشــارات
در دســترس ،ماننــد همایــش علمــی ،نمایشــگاه دســتاوردها و مجــات متعــدد علمــی-
پژوهشــی داخلــی و بیــن المللــی ،عــاوه بــر معرفــی توانایــیهــای بالفعــل صنایــع دریایــی
کشــور ،ســهمی مؤثــری در رشــد و شــکوفایی ایــن عرصــه کلیــدی بــرای توســعه مانــدگار و
کارآفریــن ،ایجــاد هـم ســویی و هــم افزایــی بیــن محققــان ،متخصصــان ،گســترش فرهنــگ
خودکفایــی و معرفــی فضاهــای کســب و کار و ســرمایه گــذاری مناســب ایفــا نمایــد.
دبیــر بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی بــا بیــان اینکــه همایــش بیســتم صنایــع دریایــی
بــا برنامــه هــای متنوعــی در قالــب ارائــۀ مقــاالت شــفاهی و پوســتری در ده محــور بــه
همــراه کارگا ه هــای آموزشــی مرتبــط در راســتای آشــنایی و انتقــال فــنآوری هــای
دریایــی برگــزار شــد ،گفــت :امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن همایــش ســهم ناچیــزی از آنچــه
کشــور عزیزمــان و صاحبــان متعصــب ایــن صنعــت بــه آن دلبســته انــد محقق شــده باشــد.
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بخشی از سخنان دکتر حسن قاسمی ،دبیر کمیته علمی بیستمین همایش صنایع دریایی

گام های مثبت در راستای رشد و شکوفایی صنایع دریایی
دبیــر کمیتــه علمــی بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی در مراســم ایــن همایــش بــا بیــان
اینکــه هماننــد ســالهــای گذشــته دبیرخانــه علمــی همایــش از خــرداد مــاه نــود و هفــت
کار خــود را بــا ارســال فراخــوان دریافــت مقــاالت شــروع نمــود ،گفــت :از مجمــوع ۳۳۶
ی هــای صــورت گرفتــه جمعـاً  ۲۳۴مقالــه پذیرفتــه شــد کــه
مقالــه دریافتــی بعــد از داور 
ضریــب پذیــرش  0/69بــوده اســت.

حســن قاســمی گفــت :از ایــن تعــداد مقــاالت بنابــر نظــرات داوران محتــرم تعــداد 30
مقالــه امــروز بصــورت ارائــۀ شــفاهی ارائــه و بیــش از  ۱۶۰مقالــه بصــورت پوســتر ارائــه
گردیــد .همچنیــن مطابــق برنامــهریــزیهــای انجــام شــده تعــداد  6کارگاه آموزشــی در
حــوزه هــای مختلــف در ایــن همایــش ارائــه شــد.
وی گفــت :مقــاالت برتــر ایــن دوره در مجــات علمی-پژوهشــی انجمــن مهندســی دریایــی
ایــران بعــد از داوری مجــدد بــه چــاپ مــی رســند.
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دبیــر کمیتــه علمــی بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی از همــه کســانی کــه در برگــزاری
ایــن همایــش کمــک نمودنــد و علــی الخصــوص اعضــای کمیتــۀ علمــی و داوران محتــرم
تشــکر و قدردانــی نمــود و در پایــان ســخنان خــود گفــت :امیــد اســت بــا چشــم پوشــی از
اختالفــات حاضــر و ارائــه راه حــل مناســب ،انســجام الزم در حــوزۀ دریایــی شــکل گرفتــه و
در راســتای رشــد و شــکوفایی صنایــع دریایــی گام هــای مثبتــی برداشــته شــود.
در ایــن مراســم ،برگزیــدگان بخــشهــای مختلــف اعــام شــدند و تندیــس و لــوح تقدیــر
خــود را از دســت مســئوالن دریافــت نمودنــد.
بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی ،روز چهارشــنبه  21آذرمــاه  1397باحضــور اســاتید
دانشــگاهی ،مدیــران شــرکتها ،متخصصــان ،کارشناســان و دانــش جویــان دریایــی کشــور در
ش هــای کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار گردیــد.
مرکــز همایـ 
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دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی ،عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی نوشهر

آموزش الزمه توسعه پایدار دریایی
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام خمینــی نوشــهر در بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی
کــه  21آذرمــاه  97در تهــران برگــزار گردیــد در خصــوص مقالــه ای کــه در ایــن همایــش
تحــت عنــوان "نقــش آمــوزش در توســعه پایــدار دریایــی" ارائــه نمــود ،گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه هــم اکنــون عصــر انفجــار دانــش اســت و دانــش دنیــا هــر  30دقیقــه دو برابــر
میشــود ،یکــی از نــکات کلیــدی توســعه هــر ســازمانی ،چــه ســازمان هــای دریایــی و چــه
غیــر دریایــی آمــوزش اســت.

ابوطالــب مطلبــی ورکانــی افــزود :بحــث آمــوزش بایــد بســیار توجــه شــود و آنچــه در ایــن
مقالــه ارائــه شــد توجــه بیــش از حــد بــه آموزشــهای دریــا پایــه و دریــا محــور جهــت
توســعه دریایــی اســت بــه ویــژه ســواحلی مثــل ســواحل مکــران کــه نیــاز بــه توســعه
پایــدار دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت توســعه ای دائمــی داشــته باشــیم و نگرشــمان هم سیســتمی
باشــد ،اظهــار داشــت :نبایــد فقــط بــه یــک نقطــه یــا یــک ناحیــه نــگاه کنیــم ،بخــش
وســیعی از ســواحل داریــم کــه نیــاز بــه توســعه دارد و آمــوزش الزمــه آن اســت.
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امیر علیخانی ،مدیرعامل شرکت پیشگام صنعت فراساحل قشم

سخت شدن تنفس برای پیمانکاران در حوزه ساحلی و فراساحلی
مدیرعامــل شــرکت پیشــگام صنعــت فراســاحل قشــم در حاشــیه بیســتمین همایــش
صنایــع دریایــی کــه  21آذر مــاه  97در کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه
ایــن شــرکت دارای یــاردی مــی باشــد کــه انــواع شــناور و ســازه هــای دریایــی را طراحــی،
ســاخته و کارهــای ســاحلی و فراســاحلی انجــام مــی دهــد ،گفــت :متاســفانه در شــرایط
حاضــر بــا کمبــود پــروژه مواجــه و در حقیقــت کــم تحرکــی کــه در حــوزه کارفرمایــی
وجــود دارد ،پیمانــکاران را بــه رکــود کاری ســوق داده اســت و تنفــس را برایشــان مقــداری
مشــکل نمــوده اســت.
امیــر علیخانــی اظهــار داشــت :نیــروی هــای متخصــص ،کمیــاب و بــا تجــارب گرانقیمیــت

را در ایــن شــرایط بــه ســختی مــی تــوان در کشــور حفــظ نمــود .یاردهــا ،تاسیســات و
تجهیــزات نیــز بخصــوص در مناطــق جنوبــی و ســواحل کشــور کــه شــرجی هســتند،
هزینــه هــای بــاالی نگهــداری دارنــد .دســتگاه هــا و ماشــین آالت گــران قیمــت خــاص
کــه اگــر کار هــم نکننــد بــاز هــم هزینــه نگهــداری آنهــا باالســت و ســرویس هایشــان بایــد
بــه موقــع انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اینهــا ســرمایه هــای هنگفتــی هســتند کــه اگــر کارفرماهــا رویکــرد
و تعاملــی مناســب بــا ســازندگان نداشــته باشــند ،ایــن ســرمایه هــا از دســت کشــور
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مــی رود ،گفــت :شــاید ایــن موضــوع در ظاهــر دیــده نشــود امــا ســرمایه ای درحــال
ســوختن اســت و کارفرمــا خــود را متعهــد نمــی بینــد ،قانونــاً وظیفــه ای را احســاس
نمیکنــد کــه حمایتــی نمایــد.
علیخانــی بــا بیــان اینکــه در تمــام حــوزه هــا کارفرماهــا بــا مشــکل روبــرو هســتند و ایــن
مشــکالت بــه صــورت اتوماتیــک بــه بخــش خصوصــی انتقــال پیــدا مــی کنــد ،گفــت:
ایــن مشــکالت جامعــه را در بــر مــی گیــرد زیــرا تبعــات آن بیــکاری و ســایر فســادهای
اجتماعــی ،اقتصــادی و  ...اســت.
مدیرعامــل شــرکت پیشــگام صنعــت فراســاحل قشــم گفــت :زمانــی کــه یــک پیمانــکار
ورشکســت مــی شــود ســبب مــی شــود متخصصــان مهاجــرت کننــد و کارگــران بیــکار
مــی شــوند و بیــکاری ریشــه همــه فســادها اســت .ایــن عــوارض و عواقــب برگشــت ناپذیــر
اســت.
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ،عضو هیأت علمی دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دریا محور پیشرفت یک کشور

عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه دریایــی امــام خمینــی (ره) نوشــهر در بیســتمین همایــش
صنایــع دریایــی کــه  21آذر مــاه  97در کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار شــد ،گفــت :یکــی از
مهمتریــن جاهایــی کــه پتانســیل بســیار زیــادی بــرای توســعه دریایی کشــور دارد ،ســواحل
مکــران اســت کــه بارهــا در صحبــت هــای مقــام معظــم رهبــری مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه
اســت و بــه حمــداهلل بــا همــت نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران تاکنــون
اقدامــات بســیار خوبــی انجــام شــده اســت.
کریــم اکبــری وکیــل آبــادی افــزود :ارگانهــا و ســازمانهای دیگــر نیــز پــای کار آمــدن ولــی
نــه آنطــور کــه بایــد و شــاید ،الزم همــه بــه ســواحل مکــران اهمیــت ویــژه ای بدهیــم.
وی گفــت :در حــوزه دریــا محــور و بــا توجــه بــه تئــوری بازگشــت بــه دریــا تــاش بســیار
زیــادی فرماندهــی محتــرم نیــروی دریایــی در ایــن حــوزه انجــام میدهنــد کــه میفرماینــد
در بحــث توســعه ســواحل مکــران بایســتی ابعــاد مختلــف توســعه یعنــی امنیتــی ،اجتماعی،
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سیاســی و فرهنگــی همزمــان بــا هــم بایــد شــکل بگیرنــد تــا بتوانیــم یــک توســعه پایــدار
در ســواحل مکــران کــه ســواحل کلیــدی بــرای مملکــت و اقتصــاد کشــور اســت ،داشــته
با شیم .
اکبــری وکیــل آبــادی بــا بیــان اینکــه همــه بایســتی اقدامــات نیــروی دریایــی را در ایــن
ســواحل الگــو و محــور قــرار دهیــم تــا انشــاهلل بتوانیــم در آینــده کوتــاه مدتــی بــه یــک
توســعه بســیار خــوب در ایــن حــوزه برســیم ،گفــت :توســعه درونــزا نیــز در منطقــه مکــران

یــک پارامتــر اصلــی اســت.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه دریایــی امــام خمینــی (ره) نوشــهر گفــت :ســواحل مکــران
بســیار عظیــم اســت و در ســوابق تاریخــی نیــز تمــدن دریایــی بزرگــی در آن مناطــق
وجــود داشــته کــه متأســفانه مــرور زمــان و تفکــرات ناشــی از اســتکبار فاصلــه مــا را از
دریــا زیــاد کــرده اســت.
اکبــری وکیــل آبــادی ادامــه داد :دریــا محــور پیشــرفت یــک کشــور میباشــد .خیلــی از
کشــورها توانســتن بــا حداقــل ســاحل بهتریــن اســتفاده را از دریــا ببرنــد .درحالــی کــه
متأســفانه ســالهای ســال ســواحل ارزنــده ای مکــران فرامــوش شــده بــود کــه بــا تدابیــر
فرمانــده کل قــوا و مســتقر شــدن نیــروی دریایــی در آن منطقــه همــه فهمیدنــد کــه بایــد
بــه آن ســواحل بهــا دهیــم.
19

م بیس
ت
م
ی
ی
ی
ه
گزارش جا ع ن ما ش صناعی ردیا ی

MIC2018

 21آذرماه  ،1397کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه هــای مختلــف ظرفیــت هــای بســیاری در ســواحل مکــران
ماننــد گردشــگری وجــود دارد کــه فقــط الزم اســت ابــزار و شــرایط رفاهــی مناســب فراهــم
شــود تــا مــردم از ایــن ســواحل بازدیــد کننــد و هــر شــخصی یــک بــار بــه ایــن مناطــق
بــرود هــر ســال خواهــد رفــت ،اظهــار داشــت :یکــی از بازوهــای اصلــی کشــور مــا نفــت
اســت کــه اگــر ارگانهــای مربــوط بــه نفــت و حــوزه هــای پتروشــیمی از قبیــل وزارت
نفــت بــه ایــن منطقــه ورود کننــد چــون از لحــاظ بنیــه اقتصــادی قــوی هســتند مطمئنــا
میتواننــد کمــک شــایانی بــه توســعه ســواحل مکــران نماینــد.
اکبــری وکیــل آبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه از نظــر جمعیتــی هــم ایــن منطقــه نســبت بــه
وســعت ســرزمینی در جایــگاه خوبــی قــرار نگرفتــه اســت ،گفــت :در برنامــه کالنــی کــه
دیــده شــده قــرار اســت در  5ســال جمعیــت ســواحل مکــران بــه حــد قابــل قبولــی برســد
امــا بــا امکانــات ضعیــف ایــن منطقــه رســیدن بــه آن کمــی ســخت اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایســتی بــرای ســواحل مکــران امنیــت بیاوریــم تــا مــردم و گردشــگران
بتواننــد در آنجــا اســکان یابنــد و رفــت و آمــد کننــد ،گفــت :امنیــت هــم ابعــاد مختلفــی
اعــم از سیاســی ،اقتصــادی و  ...دارد و همــه اینهــا در کل میتواننــد یــک امنیــت پایــدار را
بــه منطقــه مکــران بیاورنــد کــه بــا حضــور نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش ج.ا.ا .رســیدن
بــه ایــن هــدف خیلــی آســان شــده اســت.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه دریایــی امــام خمینــی (ره) نوشــهر در پایــان در خصــوص
همایــش صنایــع دریایــی گفــت :در حــوزه دریایــی انجمــن مهندســی دریایــی یــک بــازوی
قدرتمنــد شــده اســت کــه درکنــار دانشــگاه هــای دریایــی قــرار گرفتــه و بــا همــت آقــای
دکتــر ســیف تاکنــون کارهــای بســیار خوبــی انجــام گرفتــه اســت.
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دکتر محمدحسن رامشت ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

اولویت مأموریت  ROVها بازرسی لوله های نفت و سازه های دریایی
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی در زمینــه ســازه هــای دریایــی کــه بــه
صــورت تخصصــی در حــوزه  ROVو انجــام کارهایــی کــه بــرای بازدیــد و نصــب نیازمنــد
دســتگاههای  ROVاســت ،فعالیــت مــی نمایــد و کارگاهــی در همیــن رابطــه در بیســتمین
همایــش صنایــع دریایــی برگــزار نمــود ،بــه خبرنــگار مــا گفــت :یــک نکتــه در کارگاه هایی
کــه برگــزار مــی شــود وجــود دارد و آن نکتــه ایــن اســت کــه اولیــن مبحــث بــرای طراحــی
و شــروع پــروژه ،تعریــف مأموریــت اســت.
محمــد حســن رامشــت بــا بیــان اینکــه پژوهشــگران بــرای اینکــه ســورس هــای مالــی
تأمیــن شــود بــه دنبــال پــروژه هایــی ماننــد طــرح هــای تفریحــی مــی رونــد کــه
حمایتهــای مالــی داشــته باشــند ،گفــت :درحالــی کــه بــه نظــر میرســد ایــن مســئله از
نیــاز کشــور دور اســت ،چــون کشــور مــا عمــده تولیداتــش نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــوده
و عمــده چــاه هــای نفتــی هــم در دریــا بــا کشــورهای دیگــر مشــترک اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :خــوب اســت پژوهشــگران مــا علیرغــم ســختی و مشــکالتی

کــه بــر ســر راه تأمیــن منابــع مالــی وجــود دارد روی بازرســی لولــه هــای نفــت ،ســازههای
دریایــی و مــواردی کــه بــه نفــت و گاز و پتروشــیمی مربوطــه مــی گــردد متمرکــز شــوند.
رامشــت گفــت :خوشــبختانه مــا پــروژه هــای اجرایــی زیــادی داریــم و شــرکتهایی هســتند
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کــه وقتــی پــروژه هــا بــه نتیجــه رســید میتوانــد مــوارد مالــی را جبــران نمایــد چــون بــه
آنهــا نیــاز دارنــد .بــه همیــن خاطــر دیــدن مأموریــت تفریحــی بــرای  ROVهــا در اولویــت
نیســت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی درخصــوص کارگاه هــای برگــزار شــده ایــن
همایــش گفــت :کارگاه هــا توســط افــرادی کــه کارهــای اجرایــی کــرده انــد ارائــه شــده
و حضــور در ایــن کارگاه هــا بــرای آنهایــی کــه میخواهنــد آخریــن وضعیــت پیشــرفت
صنایــع دریایــی را بداننــد مفیــد بــود.
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

کمبودهایی پژوهشی از موانع موجود در تبدیل دانش به تکنولوژی و فناوری
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در حاشــیه بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی کــه
 21آذر مــاه  97در کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار شــد ،گفــت :صنایــع دریایــی در کشــور
جــزء صنایــع نوپــا اســت و مثــل همــه بخــش هایــی جدیــد نیــاز بــه حمایــت ویــژه دارد و
بایســت بصــورت خــاص بــه آن نــگاه نمــود.
دکتــر ناصــر حاجــی زاده ذاکــر بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای عظیمــی کــه در حــوزه دریایــی
کشــور وجــود دارد ،اظهــار داشــت :از هــر بعــدی بنگریــم قطعــا هرگونــه ســرمایه گــذاری
جهــت بهــره بــرداری از دریــا صــورت بپذیــرد چندیــن برابــر آن بــه کشــور بازمــی گــردد
کــه کارهایــی انجــام شــده عدلــه خیلــی محکــم در ایــن خصــوص اســت.
حاجــی زاده ذاکــر گفــت :مجمــوع فعالیتهــا نشــان میدهــد کشــور در ایــن زمینــه خــوب
و موفــق بــوده اســت .در هــر محــدوده جدیــدی کــه وارد شــدیم بســیار موفــق عمــل
کردیــم و شکســت هــا و موفقیــت هــای خــود را هماننــد تجربیــات جهانــی داشــتیم .بــا
ســرمایهگذاری هــای مناســب در حــوزه دریــا ،حمایتهایــی کــه دولــت انجــام مــی دهــد
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و اســتفاده از تجربیــات جهانــی و همــکاری هــای بیــن المللــی در بعدهــای مختلــف چــه
در رابطــه بــا آوردن تکنولــوژی بــه داخــل کشــور چــه بــه لحــاظ آمــوزش و پشــتیبانی هــا،
قطع ـاً شــرایط پیشــرفت بیشــتر کشــور فراهــم مــی شــود.

وی بــا بیــان اینکــه شــاید در زمینــه هــای تکنولــوژی پیشــرفت هــای خوبــی داشــتیم،
امــا در زمینــه پژوهــش هنــوز جــای بســیار زیــادی بــرای کار وجــود دارد ،اظهــار داشــت:
فاصلــه زیــادی در نیازهــای تکنولــوژی و فنــاوری و وضعیــت پژوهشــی مــا وجــود داشــته
و کمبودهــای اساســی دارد ،تــا ایــن کمبودهــا در زمینــه پژوهــش برطــرف نشــود ،قطع ـاً
رونــد ســریعی را مــا در رابطــه بــا تبدیــل دانــش بــه تکنولــوژی و فنــاوری نخواهیــم داشــت.
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انتشار ویژه نامه بیستمین همایش صنایع دریایی
شــماره یکصــد و ســی امیــن نشــریه مهندســی دریــا
ویــژه نامــه بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی منتشــر
شــد .ســخنان دبیــر و دبیرکمیتــه علمــی همایــش،
گفتگوهایــی از اســاتید ،مدیــران و متخصصــان دریایــی در
خصــوص موضوعــات و مســائل دریایــی در حــوزه هــای
مختلــف کشــور و گــزارش از فعالیــت هــا و اقدامــات اخیر
در صنایــع دریایــی کشــور از جملــه مطالــب ایــن شــماره
از نشــریه مــی باشــد.
"مهندســی دریــا" نشــریه ای خبــری – تحلیلــی آموزشــی
در حــوزه صنایــع و امــور دریایــی كشــور مــی باشــد کــه
فعالیــت رســمی خــود را از ســال  1378بــا صاحــب امتیــازی انجمــن مهندســی دریایــی
ایــران آغــاز نمــوده اســت .ایــن نشــریه کــه تاکنــون  130شــماره از آن چــاپ و منتشــر
شــده اســت ،پذیــرای مقــاالت ،گزارشــات و نقــد هــای اســاتید ،دانشــجویان و عالقــه منــدان
صنایــع دریایــی کشــور مــی باشــد.

اعالم جزئیات برنامههای بیستمین همایش صنایع دریایی
برنامــه یــک روزه ایــن همایــش جهــت اطــاع و اســتفاده بهینــه پژوهشــگران ،مدعویــن و
عالقمنــدان از طریــق ســایت رســمی همایــش در دســترس قــرار گرفــت.

کارگاه هــای آموزشــی و ارائــه مقــاالت منتخــب

ـه هــای علمــی و آموزشــی همایــش
برنامـ 

در حــوزه هــای مختلــف بــود .ایــن برنامــه هــا فرصــت مناســبی را بــرای اســتفاده و اطــاع
دانشــجویان ،کارشناســان و تصمیــم گیــران از تــازهتریــن دســتاوردهای دریایــی کشــور

بــه دســت مــیدهــد.
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عناوین کارگاههای آموزشی

بیستمین همایش صنایع دریایی
عنوان کارگاه

مرکز ارائه دهنده

ارائه دهنده

توربین های بادی دریایی

دانشگاه صنعتی شاهرود

ساقی سعید
طهرانی ،مهدی
عجمی

طراحی و ساخت ربات کنترلی زيرسطحي ()ROV

گروه ام تی اس کو ،دانشگاه
صنعتی شريف

ايمان مقيمي،
محسن آهنچي،
مجتبی دباغيان

جستجو و مانیتورکردن مغروقهها در دریای شمال
توسط کشتی وگا

سجاد پایانی فر

مدلسازی انواع پروانه و متعلقات سیستم رانش،
احتراق در موتورها و انتقال قدرت جهت شناورهای
سطحی و زیرسطحی سکوها و سازههای فراساحلی
در نرم افزار قدرتمند

سازمان تحقیقات و جهاد
خودکفایی نیروی دریایی
ارتش

تبیین نقش و جایگاه موسسات ردهبندی و روند
اعمال الزامات بینالمللی فنی و ایمنی قانونی در
تهیه طرحهای اقتضایی مقابله با تحریم و توسعه
دیپلماسی اقتصادی دریا پایه

موسسه ردهبندی ایرانیان
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چکیده ای از کارگاههای آموزشی ارائه شده
در بیستمین همایش صنایع دریایی

عنوان کارگاه :جستجو و مانیتورکردن مغروقه ها در دریای شمال توسط کشتی وگا
ارائه دهنده :سجاد پایانی فر

یکــی از وظایــف اداره فــدرال دریانــوردی و هیدروگرافــی آلمــان (  )BSHنقشــه بــرداری
دریــای شــمال (توســط دفتــر بنــدر هامبــورگ) و دریــای بالتیک(توســط دفتــر بنــدر
روســتوک) اســت .جمــع آوری داده هــای مــورد نیــاز ایــن امــر ،توســط پنــج کشــتی
تحقیقاتــی مســتقر در بنــادر فــوق انجــام مــی شــود کــه کشــتی هــای تحقیقاتــی دنیــب
و کاپــا بــرای پوشــش دریــای بالتیــک و کشــتی هــای کومــت  ،وگا و آتــا ای یــا بــرای
دریــای شــمال در نظــر گرفتــه شــده انــد.

یکــی از خروجــی هــای ایــن عملیــات انتشــار و بروزرســانی چــارت هــای دریایــی اســت .بــا
توجــه بــه لــزوم تجــاری تســهیل حمــل و نقــل دریایــی ،بهــره بــرداری از روش هــای نویــن
و کارآمــد در ایــن جهــت اهمیــت ویــژه ای دارد .کارگاه ارائــه شــده حاصــل یــک رونــد دو
هفتــه ای اســت کــه بــه تنــاوب در طــول ســال اجــرا مــی گــردد ،کــه ایــن مــورد مشــخص
در دریــای شــمال توســط کشــتی وگا اجــرا گردیــده اســت.
کشــتی وگا یــک شــناور تحقیقاتــی ،نقشــه بــرداری و یابنــده مغروقــه هــا در کــف دریــا
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اســت کــه ظرفیــت پذیرایــی از  7محقــق عــاوه بــر  16نفــر خدمــه را دارد .ایــن ارائــه
شــامل دو بخــش رونــد تخصصــی و مشــاهدات دســت اول از محیــط کار و ســاختار اداره
فــدرال دریانــوردی و هیدروگرافــی آلمــان اســت.
بخش اول:
 .1بررسی ،پیش بینی و کشف شناورها ،هواپیماها ،صخره ها در کف دریای شمال.
 .2انــدازه گیــری ابعــاد و مختصــات مــوارد شــماره  1بــا سنســورها و نــرم افــزار هــای
مــدرن.
 .3ثبــت مــوارد شــماره  2در چــارت هــای دریایــی (شــامل ایجــاد پرونــده جدیــد یــا بــروز
رســانی پرونــده هــای موجــود).
 .4تحلیل داده های به دست آمده در موارد  2و . 3
 . 5ارائــه نتایــج بــه دســت آمــده بــه مراکــز باالدســتی جهــت تدویــن اســتراتژی هــای
جدیــد در مدیریــت کشــتیرانی و بنــدری.
بخش دوم:
 .1کارایی آموزش فنی و حرفه در مقایسه با تحصیالت آکادمیک در .BSH
 .2کارایــی سیاســت تمرکــز زدایــی در جداســازی حــوزه هــای دریــای آلمــان بــه دفاتــر
ســاحلی  BSHدر هامبــورگ و روســتوک.
 .3لــزوم آمــوزش کارکنــان در زمینــه تنــوع فرهنگــی بــرای کارایــی بهتــر و ســامت روانــی
محیــط کار.
 .4اهمیت موضوع ایمنی محیط کار و آموزش های الزم به کارکنان.
 .5اجــرای برنامــه بازدیــد هــای ســاالنه توســط عامــه مــردم از دفاتــر  BSHبــرای آشــنایی و
معرفــی فعالیــت هــای ایــن ســازمان بــه اقشــار مختلــف.
هــدف نهایــی ایــن ارائــه امــکان مشــابه ســازی رونــد فــوق در پهنــه هــای دریایــی و
همچنیــن بومــی ســازی تجربیــات فــوق در رفتــار ســازمانی کشــور اســت .تجربیــات فــوق
مــی توانــد بــرای دفاتــر آبنــگاری (هیدروگرافــی) ،فعالیــن و متخصصیــن مرتبــط بــا بهــره
بــرداری و مدیریــت بنــادر و محورهــای کشــتیرانی ،ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور،
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور و کســانی کــه عالقمنــد بــه مــدرن ســازی رفتــار ســازمانی
شــرکت یــا مجموعــه تخصصــی خــود باشــند ،مفیــد واقــع شــود.
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طراحی و ساخت ربات کنترلی زيرسطحي ()ROV
ارائه دهندگان :ايمان مقيمي ،محسن آهنچي ،مجتبی دباغيان  -گروه ام تی اس کو ،دانشگاه
صنعتی شريف

بيــش از  ٧٠درصــد ســطح زميــن توســط آب پوشــيده شــده اســت .اقيانوسهــا داراي
حجــم وســيعي از منابــع معدنــي و حياتــي هســتند .حجــم زيــاد انــرژي و فضــاي موجــود
اقيانوسهــا نقــش بســيار مهمــي در فعاليتهــاي آينــده اقتصــادي و اجتماعــي بشــر
خواهــد داشــت .عليرغــم ايــن وســعت و اهميــت تاکنــون تــاش کمــي در بکارگيــري
پتانســيل هــاي مثبــت و مواجــه بــا پتانســيل هــاي منفــي ايــن منبــع عظيــم خــدادادي
صــورت پذيرفتــه اســت.
در دهههــاي گذشــته اســتفاده از سيســتمهاي رباتيکــي در زيــر آب بــه دليــل برتــري
آنهــا در مقايســه بــا غواصــي در عمليــات آب هــاي عميــق و محيطهــاي خطرنــاک
افزايــش چشــم گيــري يافتــه اســت .از کاربردهــاي ايــن سيســتمها ميتــوان ماهيگيــري و
پــرورش آبزیــان ،بررســی کــردن آلودگيهــاي زيــر آبــي ،پــاک کــردن زبالههــاي دريايــي،
عمليــات بازبينــي ،تعميــر و نگهــداري تجهيــزات زيرآبــي و غیــره را نــام بــرد.
یــک وســیله بازرســی کنتــرل از راه دور زیــر آبــی ( ،)ROVرباتــی اســت کــه بــه کاربــر ایــن
اجــازه را میدهــد کــه ايــن وســيله را در اعمــاق آب کنتــرل و هدايــت کنــد و از طريــق
اعمــال فراميــن ،عمليــات مــورد نظــر را از طريــق تجهيــزات ربــات ،انجــام دهــد .مهمتریــن
مزیــت تولیــد ایــن ربــات در داخــل کشــور قیمــت تمــام شــده بســیار پایینتــر در مقایســه
بــا تامیــن کننــدگان خارجــی آن اســت .بــا توجــه بــه کاربردهــای بســیار متنــوع و فــراوان،
ایــن ربــات در کشــورهای درحــال توســعه و توســعه یافتــه بســیار مــورد نیــاز اســت کــه
میتــوان پــس از تامیــن نیــاز صنایــع داخلــی ،بــازار خوبــی در عرصــه بیــن المللــی بــرای
آن متصــور شــد.
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مدلسازی انواع پروانه و متعلقات سیستم رانش ،احتراق در موتورها و انتقال
قدرت جهت شناورهای سطحی و زیرسطحی سکوها و سازههای فراساحلی در
نرم افزار قدرتمند
ارائه دهندگان :مهدی فرزانه ،سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش

بــا توجــه بــه اینکــه مــدت زمــان کوتاهــی از بقــای عمــر ایــن نــرم افــزار قدرتمنــد در
کشــور ایــران نمیگــذرد ،توانســته اســت کلیــه نــرم افزارهــای مهندســی اخیــر را بــه چالــش
کشــیده و آنهــا را کنــار بزنــد.

کمپانــی ســی دی آداپکــو مشــتمل بــر نــرم افزارهــای گوناگونــی بــوده کــه یکــی از
شــاخصترین آنهــا  STAR CCMاســت و در حــوزه دینامیــک ســیاالت محاســباتی بســیار
قــوی ورود نمــوده و خیلــی زود بــه عنــوان یــک نــرم افــزار محاســباتی و بــه روز در دنیــا نزد
کاربــران قــرار گرفتــه اســت .هــدف مــا آشــنایی عمومــی عالقمنــدان در حــوزه طراحــی و
تحلیــل بــا ایــن نــرم افــزار بــوده کــه کلیــه مســائل مهندســی از جملــه ســیاالتی ،جامداتی،
ســازه ای و غیــره را پاســخ داده کــه هزینــه هــا و زمــان مربوطــه بــه تحلیــل هــا را بســیار
کاهــش داده و بهبــود مــی بخشــد.
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن نــرم افــزار در حــوزه شــناورهای دریایــی ،اجســام زیــر دریــا،
اجســام هوایــی ،هیدرودینامیــک ،هیــدرو آکوســتیک ،ارتعــاش ،وایرینــگ ،رفتــار حرکتــی
و دینامیکــی اجســام در درجــات مختلــف آزادی بســیار نزدیــک بــه شــرایط آزمایشــگاهی
و واقعــی بــوده اســت.
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توربین های بادی دریایی
ارائه دهندگان :ساقی سعید طهرانی ،مهدی عجمی ،دانشگاه صنعتی شاهرود

ایــن کارگاه بــه بررســی توســعه توربیــن هــای بــادی دریایــی و تحــوالت صــورت گرفتــه در
ایــن صنعــت میپــردازد.
یکــی از مهمتریــن چالــش هــای پیــش روی ایــن صنعــت ،درک صحیــح از رفتــار تمامیــت
یــک توربیــن بــادی دریایــی و بهبــود عملکــرد آن اســت .بــا توجــه بــه تنــوع ایــده هــای

مطروحــه جهــت بهــره بــرداری از ایــن توربیــن هــا در مناطــق بــا شــرایط محیطــی و اعماق
آب متفــاوت ،روش هــای تحلیــل و طراحــی هــم از تنــوع ویــژه ای برخــوردار میباشــند.
در ادامــه چالــش هــای پیشــروی ایــن صنعــت در حــوزه تحلیــل و طراحــی بهینــه و
روشهــای موجــود جهــت درک صحیــح تــر از رفتــار ســازه و پاســخ بــه شــرایط محیطــی و
آخریــن روشهــای تحلیــل و طراحــی و شــناخت آســیب هــا مــورد بحــث و بررســی قــرار
میگیــرد.
در نهایــت از تکنولــوژی نویــن جهــت ترکیــب مبــدل هــای انــرژی مــوج و بــاد و چالــش هــا
و فرصــت هــای پیــش رو ســخن خواهــد رفــت.
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تبیین نقش و جایگاه موسسات ردهبندی و روند اعمال الزامات بینالمللی فنی و ایمنی
قانونی در تهیه طرحهای اقتضایی مقابله با تحریم و توسعه دیپلماسی اقتصادی دریا پایه
ارائه دهنده :حسن رضا صفری

در ایــن کارگاه آموزشــی تشــریح شــد کــه عرصــه فعالیتهــای دریایــی ،عرصــه ای بیــن
المللــی اســت بنابرایــن بهتریــن مرجــع بــرای تعییــن الگــوی دیپلماســی اقتصــادی کشــور
بــه ویــژه در شــرایط و تنگناهــای فعلــی (تحریــم) مــی باشــد .در ایــن کارگاه ابتــدا بــه
تعریــف و تشــریح مشــخصه هــا و الزامــات دیپلماســی اقتصــادی پرداختــه شــد و پــس از آن
الزامــات بیــن المللــی اقتصــاد و کســب و کار دریایــی نــام بــرده شــد و ضمــن تشــریح رونــد
تدویــن ،ترویــج و اشــاعه و اعمــال و تضمیــن ایــن اســتانداردها بــه نحــوه مدیریــت ایــن
رونــد توســط ســازمانهای بیــن المللــی (همچــون  ) IMOو همچنیــن ســازمانهای صنفــی
( ) IACSو ابرقــدرت هــای جهانــی (آمریــکا) پرداختــه شــد و تشــریح گردیــد کــه مدیریــت
ایــن رونــد چگونــه میتوانــد منجــر بــه تحریــم کشــورها گردیــده و ایــن مقولــه ارزشــمند
چگونــه مــی توانــد محملــی بــرای ضربــه زدن بــه کشــوری همچــون ایــران شــود.
در ایــن کارگاه همچنیــن جایــگاه ویژگیهــای مؤسســات رده بنــدی در قوانیــن بیــن
المللــی و مالــی و همچنیــن ســاختار اســتاندارد آنــان بــه بحــث گذاشــته شــد و عنــوان شــد
کــه دیپلماســی اقتصــادی نیــز ایجــاب میکنــد کــه مؤسســه رده بنــدی پیشــران کشــور
حتمــا بایســتی غیــر انتفاعــی و مــردم نهــاد باشــد .و یــک شــرکت دولتــی یــا خصوصــی و
یــا خصولتــی بــه هیــچ وجــه نمــی توانــد نقــش اساســی در ایــن زمینــه بــازی نمایــد.
در پایان پیشنهادات زیر مطرح گردید:
 .۱لزوم آموزش الزامات کسب و کار بین المللی به متولیان امور خارجه
 .۲آموزش دیپلماسی اقتصادی و الزامات کسب و کار به صاحبان صنایع
 .۳برندســازی بیــن المللــی بــرای مؤسســه رده بنــدی و بازرســی بــا کمــک بــرای حضــور
مؤسســه ردهبنــدی ایرانیــان در مجامــع بیــن المللــی ( ) IMOو عضویــت در مجامــع صنفــی
بیــن المللــی ( )IACSو اخــذ مجــوز از پرچــم ســایر کشــورها
 .۴تدوین طرح دیپلماسی اقتصادی صنوف مختلف و جامع دریایی
 .۵تدویــن طــرح اقتضایــی مقابلــه بــا تحریــم توســط بخشــهای مختلــف و تجمیــع آن در
طــرح جامــع
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خالصهای بر وضعیت مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
کمیتــۀ علمــی بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی کار خــود را با تدويــن محورهــاي دهگانه
و متعاقبـاً راه انــدازی وبســایت همایــش به منظور شــروع فرآینــد دریافــت و داوری مقاالت
در خردادمــاه ســالجاری آغــاز کــرد .کمیتــۀ علمــی ایــن همایــش از متخصصــان و اســاتید
طــراز اول دریایــی کشــور تشــکیل و هــدف خــود را ارتقــای ســطح علمــی و مشــاركت
حداكثــرى قــرار داد .بــا دریافــت مقــاالت و همــکاری صمیمانــۀ اعضــای هیــأت علمــی و
متخصصــان کشــور و بــا نظــارت دبیــر کمیتــه علمــی فرآینــد داوری مقــاالت شــروع گردید.
بــا توجــه بــه تأکیــد دبیــر و دبیرکمیتــه علمــی و نظــر مثبــت اعضــای کمیتــه علمــی ،در
ایــن دوره ســعی گردیــد داوری مقــاالت بــا دقــت بیشــتری انجــام شــود ،بهطوریکــه بطــور
متوســط هــر مقالــه حداقــل یــک بــار بــرای اصــاح بــه نویســندگان محتــرم بازگشــت
داده شــد .در نهایــت پــس از دو دوره تمدیــد زمــان دریافــت مقــاالت کــه بــه درخواســت
اســاتید و دانشــجویان محتــرم انجــام گردیــد فرآینــد دریافــت مقــاالت در  20آبــان مــاه
بــه اتمــام رســید و در مجمــوع  336مقالــه توســط دبیرخانــه دریافــت گردیــد و در نهایــت
 233مقالــه پذیرفتــه شــدند .باتوجــه بــه افزایــش ســطح علمــی ،تعــداد مقــاالت رد شــده در
ایــن دوره افزایــش یافــت و ضریــب پذیــرش مقــاالت در ایــن دوره در حــدود  0/69گرديــد.
 12درخواســت بــرای ارائــه کارگاه بــه دبیرخانــه همایــش ارســال گردیــد کــه بــا توجــه بــه
نظــر کمیتــه علمــی 5 ،کارگاه آموزشــی انتخــاب و در بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی
کشــور ارائــه گردیــد .در ایــن دوره ســعی شــد تــا کارگاههــای ارائــه شــده عــاوه بــر
پوشــش مباحــث روز و جــذاب جامعــۀ دریایــی ،بــرای محققیــن و صنعتگــران مفیــد و موثــر
باشــند .کمیتــۀ علمــی همایــش تمــام تــاش خــود را انجــام داد تــا فرآینــد داوری مقــاالت
کمــال دقــت را داشــته و بــه تمامــی اعتراضــات نویســندگان و نظــرات آنهــا پاســخ کامــل
را ارائــه دهــد .امیــد اســت کــه بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی ،بــا تمــام کاســتیها،
نظــر مثبــت حاضریــن را بــه خــود جلــب نمــوده و در راســتای بهبــود كيفــي شــرایط و
ايجــاد فضــاي مناســب بــراى حضــور حداكثــرى بــرای برگــزاری همایــش بیســت و یکــم
گام برداریــم.
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تجلیل از برگزیدگان و پیشکسوتان در بیستمین همایش صنایع دریایی
بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی بــا حضــور کارشناســان ،متخصصــان و دانــش جویــان
ایــن حــوزه بــا برنامــه هــای آموزشــی ،علمــی و تخصصــی برگــزار شــد .در مراســم اختتامیه
ایــن کنفرانــس ( 21آذر مــاه  97در کتابخانــه ملــی ایــران) از برگزیــدگان در حــوزه هــای
مختلــف تقدیــر بــه عمــل آمــد.
همچنیــن در ایــن همایــش پیشکســوتان دریایــی کشــور بــه خاطــر یــک عمــر فعالیــت
مســتمر در ایــن حــوزه معرفــی ،تقدیــر و تجلیــل شــدند کــه شــرح آن بــه صــورت زیــر
اســت:
پیشکسوتان برتر:
• کاپیتان مالک علیمحمدی
• دکتر بهروز امرایی
• دکتر پرویز باورصاد
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کتاب برتر:
• دکتر محمدرضا تابش پور ،عنوان کتاب :تحلیل تصادفی امواج و سازههای دریایی
کمیته علمی بیستمین همایش صنایع دریایی:
• دکتر پدرام عدالت
• دکتر الیاسی
• دکتر حسن شادمان
مقاالت برتر:
• جذب انرژی از ارتعاش مقاطع مختلف (تمیمی ،نائینی ،زین الدینی ،قیسی)
• نقش آموزش در توسعه پایدار دریایی (عسکری سیار ،مطلبی ورکانی ،روغنی،حبیبی)
• طراحی و پیاده سازی مدل نمونه سامانه مدیریت و کنترل هوشمند شناور (یعقوبی،
شبانی ،شیوانی)
پایان نامه برتر:
• ایمان سیفی پور ،دانشگاه تهران ،مقطع دکتری
عنوان پایان نامه :مطالعه تغییر شکل خط لوله فراساحل تحت نیروی محوری بر روی بستر
ناهموار
دانشجوی برتر:
• محمد مهدی شبانی ،دانشگاه صنعت نفت آبادان ،مقطع کارشناسی ارشد
همکاران اجرایی برگزیده:
• دانشجویان دانشگاه صنعت نفت (پرویزی مقدم ،بالوئی ،زیدی ،خالقی ،طهماسبی ،فالح)
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