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دریا فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی
تعیین جایگاه ویژه برای سواحل و دریاهای کشور در برنامه
شش��م توسعه که متکی بر نیروی انس��انی و توسعه پایدار
اس��ت ،نشان از اهمیت و محوریت دریا در توسعه اقتصادی
دارد .دریا و س��واحل با توجه به پتانس��یل های فوق العاده
در رون��د اجرای اقتصاد مقاومتی ،میتوانند بخش بزرگی از
اهداف اقتصادی کش��ور را محقق سازند به طوری که عالوه
بر ایجاد درآمد زایی ،ارزآوری ،تامین نیازهای ساکنان بومی
و بس��یاری از موارد اقتص��ادی دیگر ،به حفظ و ثبات بافت
جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند .ضرورت های
توس��عه پایدار ،مش��کالت پیش روی کشور مانند اشتغال،
جلوگیری از خام فروش��ی و موارد مشابه با حضور ذینفعان
متکثر ،لزوم ایجاد یک فضای همکاری سالم مبتنی بر دانش
و تخصص جهت حض��ور در بازارهای داخلی و بین المللی
و همچنین بهرهبرداری از فرصت مناس��ب رشد و توسعه
اقتصادی دوجانبه مابین شرکتها و صنایع بزرگ بینالمللی
و صنایع فعال در کشور را ایجاب می نماید.
ت های مورد نیاز جهت
بر این اس��اس برای ایجاد زیرساخ 
ت های اقتصاد مقاومتی در توسعه
تحقق هر چه بهتر سیاس 
دریای��ی ،ارگانها و نهاد های مرتبط برنامه های مختلفی را
در س��طح ملی و بین المللی جه��ت معرفی و پرداختن به
این حوزه استراتژیک در دستور کار خود دارند .از جمله این
برنامه ها که نگاهی راهبردی به دریا دارد ،برگزاری همایش
بین المللی صنایع دریایی و نمایش��گاه بین المللی صنایع
دریایی و دریانوردی توس��ط انجمن مهندسی دریایی ایران
می باش��د که هجده دوره آن با همکاری ارگانهای دریایی
کشور برگزار گردیده است.

ای��ن همایش و نمایش��گاه که معتبرترین روی��داد دریایی
کشور است با هدف ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی،
افزایش تعامل و عرضه آخرین دستاوردهای صنایع دریایی و
صنایع وابسته ،همه ساله شاهد حضور ارگانها و بخش های
خصوصی و دولتی ،کارشناسان ،اساتید و صاحب نظران این
حوزه است.
جذب بیشتر بازارهای بزرگ صنایع دریایی به کارخانجات
و صنایع داخلی ،تس��ریع در اجرای آیین نامه های قانون
حمایت از توسعه صنایع دریایی ،بررسی حداکثر استفاده
از توان و ظرفیت صنایع داخلی ،آش��نایی هر چه بیش��تر
مس��ئوالن با صنایع دریای��ی و مس��ائل آن و ارائه برنامه
ها و دیدگاه های مس��ئوالن اجرایی و قانونگذاری کش��ور
در خص��وص صنایع دریایی از دیگر اه��داف برگزاری این
همایش و نمایشگاه است.
انجمن مهندسی دریایی ایران نزدیک به دو دهه است که
با برگزاری فعالیت های مختلف دریایی سعی نموده ضمن
به نمایش گذاردن یک کارگروه ای موفق به توسعه و جلب
توجه ویژه مسئولین به این بخش مهم و استراتژیک کمک
نماید.
امید است نوزدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی بتواند با مش��ارکت فعال همه متخصصان ،مدیران،
پژوهشگران و حامیان به اهداف خود دست یافته و تسهیلگر
ارتباطات چند جانبه بین یافتههای علمی و مهندسی و نیاز
ش��رکتها و مراکز صنعتی بوده و شرایط را برای معرفی این
یافتهها به بازار مناسب داخلی و بینالمللی فراهم سازد.
سردبیر نشریه مهندسی دریا
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دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهور

توسعه بندر شهید بهشتی  ،راهی به سوی توسعه صنایع دریایی کشور
رئی�س جمه�ور طبق وعده ای که داده بود برای ارائه گزارش  ۱۰۰روزه از عملکرد دول�ت دوازدهم به مردم در برنامه زنده ،افتتاح فاز اول
توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را رویدادی بسیار مهم و بزرگ توصیف کرد که عامل توسعه کل کشور و منطقه خواهد شد.

در ای��ن گفت و گو رئیس جمهور از اولویت های
دولتش در بخش های مختلف گفت و در بخش
اقتص��ادی دو اولویت رفع فقر مطلق و توس��عه
اقتصادی را به عنوان اهداف اصلی دولت دوازدهم
در حوزه اقتصاد برشمرد.
در خصوص توسعه اقتصادی و برنامه های دولت
برای دستیابی به رشد باالی اقتصادی ،تاکید ویژه
حسن روحانی بر مساله ترانزیت (اعم از ترانزیت
بندری ،ریلی ،زمینی و هوایی) قابل توجه بود که
نشان دهد تمرکز و سرمایه گذاری در این بخشها
خواهد بود که ضمن درآمدزایی برای کشور ،می
تواند زمینه توسعه بخش های مختلف را فراهم
کند .رئیس جمهور در این گفتگو افتتاح فاز اول
توسعه بندر شهید بهش��تی چابهار را رویدادی
بسیار مهم و بزرگ توصیف کرد که عامل توسعه
صنایع دریایی کل کشور و منطقه خواهد شد.
حجت االس�لام روحانی با بی��ان اینکه جایگاه
جغرافیایی ایران تقاضا می کند از ظرفیت های
ترانزیتی کشور به معنای عام کلمه بهتر استفاده
کنیم ،گفت :در بخش ترانزیت ش��مال-جنوب
که برای کش��ور اهمیت زی��ادی دارد ،قدم های
خوبی برداش��ته شده است .رئیس دولت تدبیر و
امید با اش��اره به مذاکرات انجام شده سه جانبه
ایران ،روسیه و آذربایجان؛ ایران ،هند و افغانستان
و ایران ،افغانستان و ازبکستان در منطقه ،تاکید
کرد :در زمینه بندرگاه های کشور ،بیش از یک
میلی��ارد دالر در دولت یازدهم در بندر ش��هید

بهشتی چابهار س��رمایه گذاری صورت گرفته و
ظرفیت این بن��در از  ۲,۵به  ۸.۵میلیون تن در
سال افزایش می یابد.
دکتر روحانی با اشاره به افتتاح فاز اول توسعه بندر
شهید بهشتی با حضور مقامات داخلی و خارجی
در بندر چابهار ،خاطر نش��ان کرد :ظرفیت بندر
چابهار در نهایت باید به  ۸۵میلیون تن در سال
ارتقا یابد که در حال حاضر کش��ورهای بسیاری
خواهان سرمایه گذاری در این بندر هستند.
رییس جمهور ،در آیین بهره برداری از این بندر
گفت :بهرهبرداری از اولین فاز بندر مهم تجاری و
بینالمللی چابه��ار را یک روز مبارک و تاریخی
دانست و اظهارداشت :این بندر موقعیت و جایگاه
ویژهای دارد که میتواند کریدور شمال – جنوب

را در یک مس��یر کوتاهی ق��رار داده و آن را به
اقیانوس متصل کند.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی با
اشاره به اینکه کریدورهای دیگر بینالمللی جنوب
 شمال ،به خلیج فارس منتهی میشود و اینکریدور به لحاظ اینکه به اقیانوس متصل میشود،
حائز اهمیت است ،افزود :این کریدور و بهرهبرداری
از ای��ن بندر اهمیت ویژه اقتصادی دارد ،چرا که
باعث میشود کاالها در زمان کوتاهتر و با قیمتی
مناسبتر در اختیار کشورهای همسایه قرار گیرد.
رییس جمهور اظهارداشت :کشورهای همسایه
در شرق کشورمان مانند افغانستان و همسایگان
شمالی ما در آسیای میانه به واسطه این کریدور
به جنوب ایران و آبهای آزاد و اقیانوس متصل
میشوند و این از لحاظ سیاسی برای ما اهمیت
داشته و روابط ما را با کشورهای شرقی ،شمالی و
حتی اروپایی در آینده توسعه خواهد داد.
دکتر روحانی با اش��اره به اینک��ه بهرهبرداری از
ای��ن بندر در مجموع برای اس��تان سیس��تان و
بلوچس��تان نیز حائز اهمیت است ،گفت :اتصال
راهآهن سراسری به چابهار نیز میتواند موقعیت
ممتازتری را برای این منطقه ایجاد کند.
رییس جمهور ادامه داد :در طراحی این بندر ،پنج
پست اسکله به بهرهبرداری میرسد و بیش از ۲۰۰
هکتار زمین استحصال شده که میتواند برای مردم
این اس��تان اشتغالزایی ایجاد کند و هم میتواند
ارتباط ایران با دیگر کشورها را نزدیکتر کند.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

سرمایهگذارییکمیلیاردو ۲۰۰میلیوندالریدربندرشهیدبهشتیچابهار
وزیر راه و شهرس�ازی با تاکید بر این مطلب که در آیندهای نزدیک ش�هر چابهار به قطب تجاری بزرگ ایران تبدیل خواهد ش�د ،جزئیات
سرمایهگذاری در آن بندر را تشریح کرد و گفت :بندر شهید بهشتی چابهار در شبکه حمل و نقل جهانی قرار میگیرد و توسعه ریل و وصل
ریل به بندر از برنامههای آتی است.
عب��اس آخوندی وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره
جزییات افتتاح فاز نخس��ت بندر شهیدبهشتی
چابهار ،گفت ۱۲ :آذرماه اتفاق بس��یار بزرگی در
چابهار در جنوب شرقی ترین نقطه کشور رخ داده
است که ما افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی
چابهار را با ظرفیت  ۸.۵میلیون تن داریم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :افتتاح فاز نخست
بندر شهید بهشتی چابهار؛ دروازه ملل و مسیری
به سمت شبه قاره هند و سایر کشورهای پیرامون
دریای عمان و آغاز یک کریدوری به سمت شمال
است که می تواند جنوب را به شمال و کشورهای
پیرامون ش��مال ایران همچون روس��یه ،چین و
آسیای میانه و اروپا وصل کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر این مطلب
که افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار
یک اتفاق بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران به شکل
ملی و منطقهای اس��ت ،گفت :شهر چابهار شهر
بسیار کوچکی است و با این اتفاق قطعا در چند
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سال آینده این شهر به قطب بزرگ تجاری ایران
تبدیل خواهد شد .همچنانکه اگر بندرعباس امروز
را با  ۳دهه پیش آن مقایسه کنید رشد چندین
برابری داشته است قطعا چابهار نیز در آینده یکی
از قطبهای جاذب جمعیت خواهد شد.
*توجه به فرصتهای مناسب شغلی
در چابهار
وی خطاب به جوانان کش��ور ایران ،گفت :چابهار
فرصت بس��یار بزرگی برای هرنوع فعالیت شغلی
و تجاری است .جوانان کشور میتوانند در حوزه
استارتاپها و حوزههای مختلف ،حوزه صادرات،
ش��رکتهای حم��ل و نقلی و ش��رکتهایی که
میتوانند به شرکت های حمل و نقلی و همچنین
صادراتی پشتیبانی دهند فعالیت داشته باشند .در
هر صورت افتتاح فاز نخست بندر شهیدبهشتی
چابهار و آغاز دیگر فازهای آن اتفاق بسیار بزرگی
برای اقتصاد ایران و اقتصاد منطقه است.

وزیر راه و شهرس��ازی افزود :فکر میکنم چابهار
و جنوبشرق کش��ور تنها جایی برای کارکردن
نیست بلکه جایی برای زندگی کردن است .چابهار
منطقهای با چند هزار سال سابقه تمدنی است که
خودش کانون توسعه و فرهنگ است .به همین
دلیل به افرادی که به سمت تهران کوچ میکنند
میگویم که ش��هر شلوغ تهران با مهاجرتها در
حال حاضر دچار مش��کالت عدیدهای اس��ت به
همین دلیل نیز ش��اید چابهار جایی زیباتر برای
زندگی باشد.
*در کنار دریا هزاران شغل میتوان
ایجاد کرد
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا جوانان
میتوانند با سرمایههای خرد به چابهار رفته و در
آنجا مشغول به کار شوند؟ ،گفت :هرکسی ابتکار
داشته باشد خودش راه خود را پیدا میکند .مهم
این اس��ت که افراد ابتکار و نوآوری داشته باشند.
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اینج��ا دریا اس��ت و در کنار دریا هزاران ش��غل
میتوان ایجاد کرد و میشود کار کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در چابهار در حاشیه
افتتاح فاز نخس��ت بندر شهیدبهشتی چابهار در
گفتگو ب��ا خبرنگاران درباره می��زان هزینه کرد،
اعتبار و نقش��ی که بندر شهیدبهشتی چابهار در
اقتصاد منطقه و کشور ایفا می کند ،گفت :چابهار
یکی از بنادر بسیار استراتژیک ایران است .چیزی
که ما انتظار داریم این است که بندر شهیدبهشتی
چابهار چیزی معادل بندر شهیدرجایی بندرعباس
ش��ود .لذا ظرفی��ت نهایی که برای بندر ش��هید
بهشتی چابهار در نظر داریم چیزی در حدود ۸۰
میلیون تن در سال است.
*هزینه  ۳۵۰میلیون دالری در بندر شهید
بهشتی چابهار /ادامه سرمایه گذاری در
چابهار تا  ۸۵۰میلیون دالر
عض��و کابینه دول��ت دوازدهم ادام��ه داد :در فاز
نخست توسعه بندر شهید بهشتی چابهار ،ظرفیت
بن��در را از  ۲.۵میلی��ون تن ب��ه  ۸.۵میلیون تن
رس��اندهایم و تاکنون نیز بی��ش از  ۳۵۰میلیون
دالر سرمایهگذاری شده و این سرمایه گذاری تا
 ۸۵۰میلیون دالر ادامه پیدا خواهد کرد .همچنین
عالوه بر بحث بندر ،مهم آن است که بتوانیم در
این منطقه ،پشتیبانیهای الزم را داشته باشیم .لذا
شهر چابهار باید شهری باشد که بتواند از این بندر
پشتیبانی کند یا این بندر چیزی باشد که بتواند
به شهر چابهار خدمات ارایه کند.
*تالش برای ارتباط ریلی با بندر شهید بهشتی
چابهار
وزیر راه و شهرسازی گفت :نکته بسیار مهم این
است که این بندر جزو شبکه حمل و نقل جهانی
قرار بگیرد .لذا ارتباط ریلی بندر با ش��بکه ریلی
ایران که پس از آن این منطقه را به ش��بکه ریلی
آسیا و تا شبکه ریلی اروپا وصل میکند نکته مهم
دیگری است .به همین دلیل نیز همزمان با بحث
بندر چابهار ما بحث ریل چابهار به سمت زاهدان

را در دست اجرا داریم که خوشبختانه زیرسازی
ریلی چابهار تا ایرانشهر  ۵۰درصد پیشرفت کرده
است و بخش چابهار به سمت زاهدان نیز شروع
شده با حدود  ۴تا  ۵درصد پیشرفت فیزیکی و با
سرعت کار را پیش میبریم.

چابهارفرصت بسیاربزرگی برای
هرنوع فعالیت شغلی و تجاری است.
جوانان کشور میتوانند درحوزه
استارتاپها و حوزههای مختلف،
حوزه صادرات ،شرکتهای حمل و
نقلی و شرکتهایی که میتوانند به
شرکت های حمل و نقلی و همچنین
صادراتی پشتیبانی دهند فعالیت
داشته باشند
آخون��دی ادامه داد :فکر میکن��م که این بندر
(بندر شهیدبهش��تی چابهار) میتوان��د دروازه
کریدور مهمی باش��د که جنوب را به ش��مال و
غرب وصل کند.
وی یادآور شد :هفته پیش در گرجستان بودم آنجا
بحثی تحت عنوان کریدور جنوب به سمت غرب
مطرح بود .یعنی کریدوری که از س��مت ایران به

آذربایجان برود و از آذربایجان به سمت گرجستان،
اوکراین و لهس��تان برود که بندر شهید بهشتی
چابهار نقطه ورودی آن کریدور است.
این مقام مس��ئول گفت :در هر صورت این اتفاق
بس��یار بزرگی است هم برای ایران که بتواند یک
مبدا بس��یار بزرگ و مهمی را در کریدور شمال
و جنوب و غرب داش��ته باشد و هم برای منطقه
سیستان و بلوچستان که بتواند این منطقه را از
جهت کیفیت زندگی و درآم��د و ارتقای معاش
مردم ارتقای جدی بدهد.
وی همچنین در بیان این مطلب که برنامههای
وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساختها
برای جادههای آن منطقه برای ترانزیت و وصل
به آسیای میانه و افغانستان چیست؟ ،گفت :در
حال حاضر جادهای بین چابهار – زاهدان داریم
که جاده تقریبا مناسبی است که البته بخشی
از ج��اده از کیفیت پایینی برخوردار اس��ت که
باید به آن رسیدگی کنیم .ولی من قبل از سفر
آقای رئیس جمهوری با ایش��ان صحبت کردم
که ایشان نیز موافقت کردند مبنی بر اینکه ما
باید اس��اس بهس��ازی جاده چابهار -زاهدان را
همزمان با افتتاح در دس��تور کار قرار دهیم که
ارتقای کیفیت جاده و س��طح سرویس جاده را
در دستور کار قرار دادیم.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آمادگي ايران در توليد نيازهاي بومي دريايي
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،درياي خزر را درياي صلح و دوستي نام برد و گفت :از این پس تمام نيازهاي بومي دريايي در داخل
توليد خواهد شد.

امير س��رتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني
نيروهاي مس��لح در مراسم الحاق ناو موشکانداز
ايراني «سپر» به ناوگان شمال نداجا در بندرانزلي
اظهار کرد :اميدوارم ناو موشکانداز ايراني سپر که
نمادي از اقتدار و صرف فعل خواستن ايراني است،
بر همه ملت مبارک بوده و در راستاي ايجاد امنيت
و آرامش منطقه و ملت ايران قرار گرفته باشد.
وي با بيان اينکه موش��کانداز سپر کام ً
ال بومي
اس��ت ،افزود :تمامي اجزاي ناو در داخل کشور با
همت و متکي بر زبدگي ،نخبگي و علم همکاران
در س��ازمان صنايع درياي��ي وزارت دفاع ،نيروي
دريايي و دانشگاهها ساخت ه شده است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينکه
موشکانداز سپر ،بيانگر توانايي ايران در ساخت

بحمدهللا کمتربا تهديدات
امنيتي دردرياي خزر مواجه
هستيم ،چراکه اين دريا
را ميتوان درياي صلح و
دوستي نام برد.
کشورهاي حاشيه خزر
تأکيد دارند تا آسايش و
امنيت منطقه و دريا را
ايجاد کنند.
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موشکاندازي با سطح باال است ،عنوان کرد :براي
تأمين نيازها در مرحله طراحي ،ساخت و توليد
ميتوانيم از توان و نبوغ ايراني استفاده کنيم.
امي��ر حاتمي با تأکيد بر اينک��ه نيازهاي بعدي
ايران در زمينه دفاع و پشتيباني در داخل تأمين
ميش��ود ،مطرح کرد :از اين پس تمام نيازهاي
دريايي در داخل توليد خواهد ش��د و در جاهاي
ديگر از توان سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع
براي ساخت ش��ناورهاي سنگينتر و حضور در
اقيانوسها استفاده خواهيم کرد.
وي بر ضرورت همت دولت و مجلس براي دستيابي
ن شده در برنامه چهارساله دولت
به اهداف تعيي 
دوازدهم تأکيد کرد و افزود :اميدواريم در برنامه

چهار س��الهاي که براي وزارت دفاع و پشتيباني
ي
نيروهاي مس��لح در دول��ت دوازدهم پيشبين 
ش��ده ،همت و ارادهاي را بي��ن دولت و مجلس
ش��اهد باشيم تا ارتقاي آمادگي واقعي و مؤثر در
نيروي دريايي سپاه و ارتش رقم بخورد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينکه
اقدامات نيروي دريايي در ش��مال بيشتر جنبه
آموزشي دارد ،گفت :بحمداهلل کمتر با تهديدات
امنيتي در درياي خزر مواجه هستيم ،چراکه اين
دريا را ميتوان درياي صلح و دوستي نام برد.
امير حاتمي با بيان اينکه همه کشورهاي همسايه
در حاش��يه درياي خزر مقي��د و پايبند بر ايجاد
امنيت و آسايش هستند ،گفت :کشورهاي حاشيه
خزر تأکيد دارند تا آسايش و امنيت منطقه و دريا
را ايجاد کنند.
امير حاتمي افزود :مجموعه اقدامات نيروي دريايي
در شمال بيشتر آموزشي است ،اما از تجهيزات و
نيروهاي آموزشديده در درياي جنوب ب ه صورت
عملياتي استفاده خواهيم کرد.
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح با اشاره
به آمادگي نيروهاي آموزش��ي ارتش در ش��مال
کشور گفت :نيروهاي زبده و آموزشديده شمال
آمادگي دارند که اگر کس��ي بخواهد در جاهايي
ک��ه زمزمههايي از دزدي و ناامنيهاي عمومي و
اجتماعي مطرح ميشود فعاليتي داشته باشند،
حتماً يگانها با اقتدار ناامني را سرکوب و امنيت
را به مردم منطقه هديه خواهند کرد.

Marine Engineering
دریادار امیر رستگاری ،رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع :

آمادگیسازمانصنایعدریاییبرایتأمینتجهیزاتدریاییبراساسنیازها
رییس س�ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروی های مسلح گفت  :س�ازمان صنایع دریایی همواره آماده است تا براساس
اعالم نیاز ،نسبت به طراحی ،ساخت و تأمین تجهیزات دریایی اقدام کند.

دری��ادار امی��ر رس��تگاری در آیین الح��اق ناو
موشکانداز سپر به ناوگان شمال اظهار کرد :کلیه
مراحل طراحی ،ساخت و تجهیز ناو سپر بر اساس
نیاز نیروی دریایی راهبردی ارتش در دستور کار
س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قرار گرفت و
در مدت چهار سال به سرانجام رسید .وی با اشاره
به برگزاری  77دوره آموزش��ی برای کارکنان این
ناو افزود 15 :هزار ساعت آموزش نظری و عملی
جهت آزمایش ناو سپر در سطوح سازمانی ،میانی
و کارخانهای برای کارکنان این ناو انجام شد.
دریادار رس��تگاری تاکید کرد :طراحی این ناو بر
اساس تامین نیاز و با راهاندازی بیش از  65سامانه
مکانیکی  ،تأسیساتی ،برق ،الکترونیک و مخابرات
و با ص��رف یکمیلیون و  400هزار س��اعت کار
صورت گرفته است.

وی خاطر نش��ان کرد :این ناو دارای سامانه های
رادار کنترل آتش پیشرفته ،رادار سطحی ،هدایت
آتش موشک و توپخانه و جنگهای الکترونیکی
و مخابراتی  ،کنترل مانیتورینگ جامع و پروانه و
موتورهای دیزل بهینهسازی شده به دست توانمند
متخصصان بومی است.
رییس س��ازمان صنای��ع دریای��ی وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد :مهمترین
دس��تاوردهای اجرای این پ��روژه افزایش قدرت
دفاعی ،ورود به عرصه طراحی و بهینهسازی انواع
ناوهای موشکانداز است.
وی افزود :با الحاق این ناو زنجیره آموزشی نیروی

دریای��ی ارتش راهبردی جهت تکمیل دورههای
دانشگاه افس��ری حضرت امام (ره) و درجهداران
مرکز آموزشهای تخص��ص دریایی دریای خزر
تکمیل می شود.
دریادار رس��تگاری با اش��اره به تقوی��ت روحیه
خودباوری و اتکا بر فناوریهای نوین در س��اخت
این ناو گفت :کسب دانش نوین و تجهیز ناوهای
موشکانداز ،ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم،
و انتقال دانش و همچنین تربیت نیروی انسانی
متخصص از دیگر دس��تاوردهای ساخت این ناو
موشکانداز است.
به گزارش خبرنگار ایرنا جدیدترین ناوچه موشک
انداز ساخت داخل با نام سپر با شماره بدنه ،P234
چهارمین ناوچه س��اخته شده از کالس سینا در
منطقه چهارم دریایی در انزلی اس��ت که ساخت
آن  2سال و نیم طول کشید .این شناور از چهار
پرتابگر موش��ک کروز از کالس نور یا قادر (با برد
 120تا  250کیلومتر) ،یک توپ  76میلیمتری
فجر 27بر روی سینه و یک توپ  40میلیتری بر
روی پاش��نه بهره میبرد .با الحاق سپر به ناوگان
شمال ،تعداد ش��ناورهای رزمی نداجا در دریای
شمال به شش فروند میرسد.
منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) و ناوگان شمال
در شهر ساحلی بندرانزلی مستقر است .انزلی در
 40کیلومتری ش��مال غرب مرکز استان گیالن
واقع است.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
سعید مظاهری دبیر نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

فرصتیبرایاستماعسیاستها،طرحمسائلومشكالتصنایعدریایی
حضور مس�ؤلین ارش�د و تصمیم س�ازان کش�ور در این همایش فرصتی است تا ضمن استماع سیاس�ت های دریایی كشور ،مسائل و
مشكالت پیش روی صنایع دریایی نیز طرح و بحث گردد.
جویی نمایند .این برنامه ها ش��امل سالن های
ارائه مقاالت ،كارگاه های آموزش��ی و پنل های
تخصصی می باشد كه در مدت دو روز اول برنامه
ریزی شده است .عالوه بر این در برنامه افتتاحیه
همایش و نمایشگاه حضور و سخنرانی مسؤلین
ارشد و تصمیم ساز كشور برنامه ریزی شده است
كه می تواند برای شركت كنندگان مفید باشد.
ضمنا حضور پررنگ شركت های خارجی در كنار
شركت های توانمند داخلی قطعا فضای خوبی را
برای تب��ادل نظر و همكاری إیجاد می نماید .به
عبارت دیگر در این همایش سعی شده كه بستر
س��ازی های الزم برای ارتب��اط بین بخش های
مختلف صنایع دریای��ی اعم از داخلی و خارجی
فراهم گردد.
جناب آقای دکتر در خصوص
نوزدهمی�ن همایش بی�ن المللی صنایع
دریای�ی و آخری�ن وضعی�ت برگ�زاری
توضیحی بفرمائید؟

همانگونه كه اش��اره كردید ،انجمن مهندس��ی
دریایی ایران امس��ال نیز بسیار مفتخر است كه
نوزدهمین همایش بی��ن المللی صنایع دریایی
و نمایش��گاه دریایی و دریان��وردی را در آذر ماه
امس��ال در جزیره ی زیبای كیش با همكاری و
همیاری ارگان های دریایی كشور برگزار كند .این
گردهمایی امس��ال هم با حضور پررنگ شركت
های خارجی دریایی هم��راه خواهد بود كه می
تواند بستر مناس��بی را برای تبادل اندیشه ها و
فناوری های دریای��ی بین متخصصین ایرانی با
یكدیگر و سایر متخصصین خارجی فراهم نماید.
در برنامه ی دو روزه همایش ارائه مقاالت متنوع
در موضوع��ات دریایی و همچنی��ن كارگاه های
آموزش��ی متعددی برنامه ریزی ش��ده است كه
امیدوارم مورد اس��تفاده مطلوب عزیزان شركت
كننده قرار گیرد.
تدابی�ری اندیش�یده ش�ده
ش برای طرح و بررس�ی
در ای�ن همای� 
مش�کالت و معضلات ح�وزه دری�ا و
راهکارهای پیش�نهادی ب�رای حل آنها
چیست؟
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در ای��ن همایش پانل تخصصی جهت بررس��ی
وضعی��ت صنایع دریای��ی ،دس��تاوردهای آن و
همچنین چالش های پیش رو برنامه ریزی شده
اس��ت .عالوه بر این س��عی خواهد شد كه روش
های توسعه صنایع دریایی كشور با توجه به سند
برنامه توس��عه ششم كشور مورد بحث و گفتگو
قرار گیرد .حضور مسؤلین ارشد كشور و تصمیم
سازان نیز فرصتی است تا ضمن استماع سیاست
های دریایی كشور ،مسائل و مشكالت پیش روی
صنایع دریایی نیز ط��رح و بحث گردد .عالوه بر
این اجتماع قابل توجه متخصصین و اندیشمندان،
صنعتگران و دانش��جویان دریایی كشور ،فرصت
طرح و گفتگوی مناسبی را فراهم می نماید كه
نتیجه ی آن می تواند به صورت س��ازمان دهی
شده از طریق انجمن مهندسی دریایی كشور به
مسؤلین انتقال داده شود.
برنام�ه ای�ن همای�ش برای
اس�تفاده از فضای ایجاد شده با حضور
مسئولین ،مدیران بخش های خصوصی
و دولت�ی ،مراک�ز علم�ی و خارج�ی ه�ا
چیست؟

در این خص��وص برنامه ریزی ه��ای گوناگونی
توس��ط همكاران و اعضای ستاد اجرایی صورت
گرفته است تا ش��ركت كنندگان عزیز و گرامی
بتوانن��د با توجه ب��ه نیازهای خ��ود از آنها بهره

اه�داف برپای�ی پانل "نفت
و گاز" و "میزگ�رد تخصصی "راه کارها
و روش ه�ای توس�عه صنع�ت دریایی
و دریان�وردی در برنام شش�م توس�عه
کشور" در این همایش چیست؟

با توجه به اهمیت صنایع نفت و گاز فراس��احلی
در توس��عه ی اقتصاد دریایی كشور از یك سو و
همچنین چند دیس��پلینی بودن فعالیت های
نفت و گاز فراساحلی ،در این همایش نیز اهمیت
ویژه ایی به موضوعات نفت و گاز داده ش��ده و با
محوریت شركت نفت و مسؤلین محترم برنامه
ریزی این پانل تخصص��ی از مدت ها پیش آغاز
گردیده است .در این پانل با نظر متخصصین این
حوزه قرار اس��ت چندین موضوع محوری مورد
بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

دراین همایش نیزبسترمناسب
برای تبادل نظرو رد و بدل
نمودن اطالعات بین سازندگان
داخلی و خارجی وجود دارد.
قطعا اگربسترهای مناسب
فعالیت های اقتصادی شكل
داده شوند ،توازن مناسب
بین تولید كنندگان و مصرف
كنندگان ایجاد خواهد شد
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عالوه بر این ضمن توجه به مس��ائل علمی و
تخصصی در ح��وزه دریا ،توجه به حوزه های
تصمیم س��ازی و سیاس��ت گذاری نیز مهم
خواه��د بود .بدین منظور به جهت آش��نایی
مس��ؤلین و تصمیم گیران كشور با پیشرفت
های دریایی و چالش های پیش رو از یك سو
و همچنین آگاهی متخصصین و صنعتگران
دریایی كشور از تصمیمات و سیاست گذاری
های مرتبط ،میزگرد تخصص��ی "راهكارها و
روش های توسعه صنعت دریایی و دریانوردی
در برنام ششم توسعه کشور" با حضور مدیران
و متخصصین دریایی كشور برنامه ریزی شده
است.
با توجه به محوری شدن
بح�ث نف�ت و گاز در ای�ن همایش،
دستیابی به فناوری ها ،به روز شدن و
استانداردسازی قطعات و تجهیزات
فراساحلی را جنابعالی چگونه ارزیابی
می نمایید؟

قطعا توسعه در هر محوری نیازمند برنامه ریزی
و جهت گیری مناس��بی اس��ت .در خصوص
محور نفت و گاز فراساحلی نیز نیازمند برنامه
ریزی مطلوب برای توس��عه و حداكثر سازی
منافع ملی هس��تیم .در این رابطه الزم است
ابتدا مدل اقتصادی مطلوب توسعه نفت و گاز
فراساحل را تبیین نماییم .بدون داشتن مدل
اقتصادی مطلوب و اثرگ��ذار ،حركت در این
حوزه نتیجه مطلوب را بدنبال نخواهد داشت.
س��ایر موضوعات مانند چگونگی دستیابی و
استفاده از فناوری های نوین و مدرن روز بین
المللی ،نحوه ی بكارگیری آنها در این صنعت،
چگونگی مشاركت بخش خصوصی و شركت
های س��ازنده بسته به این مدل اقتصادی می
توانند تبیین ش��وند .امروزه خلل چنین مدل
اقتصادی در این حوزه بیش از پیش احساس
می شود و امیدوارم كه این همایش بتواند این
پیغام را به دست اندركاران برای ایجاد چنین
مدل اقتصادی به طور روش��ن و واضح ارسال

نماید.

آی�ا ای�ن همایش نگاهی
به ساخت ،تولید و شناسایی فناوری
ه�ای نوی�ن در بخش ه�ای مختلف
خواهد داشت؟

برای توس��عه در هر بخش��ی الزم اس��ت كه
وضعیت ساخت و تولید و فناوری های توسعه
یافته و در ش��رف توس��عه مد نظر قرار گیرد.
بخش دریایی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در این همایش نیز بستر مناسب برای تبادل
نظر و رد و بدل نمودن اطالعات بین سازندگان
داخلی و خارجی وجود دارد .قطعا اگر بس��تر
های مناسب فعالیت های اقتصادی شكل داده
شوند ،توازن مناس��ب بین تولید كنندگان و
مصرف كنندگان ایجاد خواهد شد.
اج�رای قان�ون توس�عه
و حمای�ت از صنایع دریای�ی و ابالغ
س�ند جامع توس�عه دریایی کشور از
موضوعات گره گشای صنایع دریایی
و دریان�وردی محس�وب می ش�وند،
آی�ا برنامه ای در ای�ن همایش برای
بررسی این موضوع دارید؟

حرك��ت مطل��وب در هر حوزه ای��ی نیازمند
برنامه و ش��اخص اس��ت .عالوه بر این قوانین
حمایت��ی مبتنی بر منافع ملی نیز می توانند
در سرعت بخشیدن و تثبیت حركت توسعه
ای��ی موثر باش��ند .بنابراین در ح��وزه صنایع
دریایی نیز س��ند جامع توسعه دریایی كشور
به عنوان سند باالدستی شاخص دار می تواند
راهگشای خوبی باشد .البته باید توجه نمود كه
این سند بر أساس مدل های اقتصادی توسعه
ایی و مطلوب مبتنی بر اقتصاد آزاد می بایست
تبدی��ل به برنامه های اجرایی در هر زیرحوزه
ی تبیین ش��ده گردد .به این مسئله قطعا در
میزگ��رد تخصصی كه با حضور مس��ؤلین و
مدیران كش��ور تش��كیل می گردد پرداخته
خواهد شد و راهكارهای اجرایی آن مورد بحث
و بررسی قرار خواهد گرفت.

بینالملل
ریموندسیلیاکس
""Raymond Siliakus
مدیر نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی یوروپورت

حرکت بزرگ بین المللی
با گردهمایی صنایع دریایی
در خاورمیانه و منطقه
این حرکت بزرگ بین المللی و ایجاد بزرگترین
گردهمایی صنایع دریایی و فراساحل خاورمیانه و
منطقه در جزیره کیش ،قطعا موجب صعود ایران
در این حوزه خواهد شد.
مدیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی یوروپورت
از همکاری و مش��ارکت یوروپورت با نمایشگاه ایران
ابراز خشنودی کرد و اظهار داشت :سه سال همکاری
و مشارکت در برگزاری نمایشگاه ،IRANIMEX
در کمک به بهبود روابط تجاری و اقتصادی شرکت
های بزرگ بین المللی با ش��رکت ه��ای ایرانی در
ح��وزه صنای��ع دریایی و فراس��احل بس��یار موثر و
ارزشمند بود.
ریموند سیلیاکس " ،"Raymond Siliakusافزود:
این حرک��ت بزرگ بی��ن المللی و ایج��اد بزرگترین
گردهمایی صنای��ع دریایی و فراس��احل خاورمیانه و
منطق��ه در جزیره کیش ،قطعا موجب صعود ایران در
این حوزه خواهد شد.
وی بیان داشت :در طول این سال ها ارتباطات ،امضای
چندین تفاهم نامه و قرارداد بین ش��رکت های ایرانی
و شرکت های بزرگ و صاحب تکنولوژی بین المللی،
ضمن تبادل و انتقال تکنولوژی ،کمکی برای رش��د و
پیشرفت در صنایع دریایی می باشد.
 Siliakusبا اعالم اینکه امس��ال در IRANIMEX
 2017شاهد حضور شرکت های بزرگ دریایی ،کشتی
سازی ،تأمین کنندگان کاال و خدمات و شرکت های
فعال در حوزه فراساحل از کشورهایی همچون بلژیک،
چین ،آلم��ان ،ایتالیا ،ژاپن ،ن��روژ ،کره جنوبی ،هلند،
س��وئد ،ترکیه ،امارات ،هند و  ...خواهیم بود ،با دعوت
برای اس��تفاده از این فرصت به مشارکت کنندگان و
بازدیدکنندگان خوش آمد گفت.
در پای��ان مدیر یوروپورت ضمن تش��کر و قدردانی از
انجمن مهندسی دریایی و همکاران خود در ایران ،برای
همه مشارکت کنندگانی که زحمت کشیده اند و از راه
دور به جزیره کیش خواهند آمد ،نمایشگاهی پر بار و پر
بازده و همچنین اقامتی به یاد ماندنی را آرزو نمود.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
محمد بهاری دبیر کمیته علمی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی

فاصله زیاد با فرهنگ ،بهره وری مدرن و هوشمندانه و خدمات دهی
در سطح استانداردهای جهانی
واقعیت این است که ما با فرهنگ و بهره وری مدرن و هوشمندانه از قابلیت های دریا و خدمات دهی در سطح استانداردهای جهانی هنوز
فاصله زیادی داریم و قدر این نعمت بزرگ را نمیدانیم ،لذا مسئولین الزم است کارنامه عملکرد خودشان را به سطح علمی کشور برسانند.

دبیر کمیته علمی نوزدهمین همایش بین المللی
صنایع دریایی با اشاره به استقبال فراوان محققین،
اساتید و دانش��جویان صنایع دریایی از همایش
نوزدهم ،اظهار داش��ت 430 :مقاله دریافت شده
است که  50مقاله شفاهی و  100مقاله بصورت
پوستر ارائه خواهد شد.
دکت��ر محمدرضا به��اری اف��زود :در محورهای
تاسیسات ساحلی و فراساحلی ،طراحی و ساخت
ش��ناورهای دریایی ،حمل و نق��ل و دریانوردی
بیش��ترین ارسال مقاالت را داشتیم و با توجه به
استقبال صورت گرفته از این همایش امسال نیز
تعداد قابل مالحظه ای ارائه بصورت ش��فاهی و
پوستر خواهیم داشت.
محمدرضا به��اری با بیان اینکه  41نفر از تمام
دانشگاه ها و ارگان های مرتبط دریایی کشور با
توجه به تخصص های مختلف در کمیته علمی
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حضور دارند ،گفت :یکی از معضالت موجود در
امر داوری باتوجه به گستره موضوعات پژوهش
در ح��وزه دریا ،کمبود داوره��ای متعدد در هر
حوزه می باشد.
محمدرضا بهاری گفت :همچنین با برنامه ریزی

دکترمحمدرضا بهاری :درمحورهای
تاسیسات ساحلی و فراساحلی،
طراحی و ساخت شناورهای دریایی،
حمل و نقل و دریانوردی بیشترین
ارسال مقاالت را داشتیم و با توجه
به استقبال صورت گرفته ازاین
همایش امسال نیزتعداد قابل
مالحظه ای ارائه بصورت شفاهی و
پوسترخواهیم داشت.

های انجام شده ارائه  37کارگاه توسط متخصصان
ایران و کشورهای پیش��رو در صنایع دریایی در
محورهای متنوع پیش بینی شده است که بطور
حتم رضایت عالقه مندان و حاضرین در همایش
را جلب می نماید.
وی افزود  :کارگاه های داخلی عناوین و موضوعات
متع��ددی را از جمله انرژی ه��ای تجدید پذیر
دریایی ،بررسی صنعت کشتی سازی ایران ،نفت
و گاز ،طراحی لوله های انتقال نفت انعطاف پذیر
و  ...را شامل می شود.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه امیدواریم با
حضور اساتید ،کارشناسان و متخصصان و دست
اندر کاران دریایی در همایش و استقبال شرکت
ها و پیمانکارانی که در این زمینه ها فعالیت می
کنند ،وزن همایش از حالت ارائه مقاله و پژوهش
صرف خارج شود و بسمت تفاهم و تعامل بیشتر
بین شرکت های مجری ،دانشگاه ها ،پارک های
علم و فن آوری و ش��رکتهای دانش بنیان سوق
پیدا کند و به همدیگر نزدیکتر شوند ،خاطرنشان
ساخت :تالش میشود این همایش صرفا به مفهوم
همایشی و گردهم اوری نباشد و پیرامون مسائل
و مشکالتی که محورهای ده گانه بر اساس آنها
درست ش��ده اس��ت ،یک جمع بندی و نتیجه
گیری هم برای مسئولین ،مدیران و قانون گذاران
کشور داشته باشد.
دبیرکمیت��ه علمی نوزدهمی��ن همایش صنایع
دریاییافزود:علیرغماینکهخوشبختانهرتبهعلمی
کشور ما در چاپ مقاالت حوزه مهندسی دریا عدد
خوبی نشان می دهد ،ولی واقعیت این است که ما
با فرهنگ و بهره وری مدرن و هوشمندانه از قابلیت
های دریا و خدمات دهی در سطح استانداردهای
جهانی هنوز فاصله زیادی داریم و قدر این نعمت
بزرگ را نمیدانیم ،لذا مسئولین الزم است کارنامه
عملکرد خودشان را به سطح علمی کشور برسانند.
امیدواریم ای��ن همایش کمکی ب��ه ارتباط بین
پژوهش و صنعت نموده و شعار دریا مسیر پیشرفت
همچنان زنده بماند و مسئولین توجه ویژه ای به آن
داشتهباشند.
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مهندس پیمان مسعودزاده ،دبیر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

 IRANIMEXرکورددار حضور خارجی ها ،بستری برای تعامالت بین المللی
نمایش�گاه  IRANIMEXکه به همت انجمن مهندس�ی دریایی و همکاری جامعه دریایی کش�ور نوزدهمین دوره آن برگزار می ش�ود،
بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه دریایی کشور است که رکورددار حضور خارجی ها در یک نمایشگاه دریایی ایرانی تاکنون بوده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه پتانسیل ها و
توانمندیهای داخلی و آشنایی با توانمندی شرکت
های خارجی و زمین��ه ای برای تبادل اطالعات
و تکنول��وژی و همینطور آش��نایی صنعتگران،
متخصصان ،دانش��جویان ،پژوهش��گران و سایر
ذینعفان از دانشگاه و صنعت می باشد ،از اهداف
دیگر این نمایش��گاه فرهنگ سازی عمومی در
حوزه دریا است.
در این نمایشگاه نزدیک به  300شرکت داخلی و
 60شرکت خارجی حضور خواهند داشت و بیش
از  500نفر بازدید کننده خارجی برای بازدید از
نمایشگاه ثبت نام کرده اند.
از ویژگیهای این نمایشگاه همزمانی با نوزدهمین
همایش صنایع دریایی اس��ت که در آن مقاالت
علمی ارائه می شود و می تواند ارتباط خوبی بین
دانشگاهیان ،صنعتگران را فراهم نماید .همچنین
امض��ا تفاهمنامه ها و قراردادها در حاش��یه این
نمایشگاه توسط شرکتها از دیگر ویژگیهای این
نمایشگاهاست.
امس��ال به علت همزمان��ی افتتاحیه همایش و
نمایش��گاه و به دلی��ل برخ��ی از محدودیتها و
تغییرات ایجاد ش��ده ،افتتاح نمایشگاه یک روز
بعد از ش��روع همایش صنای��ع دریایی و برای 3
روز برنامه ریزی ش��ده است .اما زمان نمایشگاه
 2س��اعت افزایش یافته و از  16الی  22میزبان
مدعوین محترم است.

از برنام��ه ه��ای جنب��ی این نمایش��گاه حضور
ش��ناورهای شاخص س��اخت ایران برای بازدید
عموم است تا بتوانند از نزدیک این دستاوردها را
ببینند .همچنین هماهنگی هایی نیز برای گشت
دریایی برای آش��نایی عمومی با دریا انجام شده
اس��ت که زمان آنها از طریق رسانه های انجمن
اطالع رسانی خواهد شد.
از دیگر برنامه های این نمایشگاه اختصاص غرفه
ای به بومیان کیش برای آشنایی با آدام رسوم و
غذاهای محلی این جزیره مرجانی است .همچنین
غرفه شهدای غواص را خواهیم داشت برای زنده
نگه داشتن یاد و خاطره این شهیدان که امنیت و
آرامش امروز خود را مدیون زحمات آنها هستیم.
ترسیم نقاشی دریایی هم برای خانواده هایی که
در کیش مستقر هستند از دیگر برنامه های این

دراین نمایشگاه نزدیک
به  300شرکت داخلی
و  60شرکت خارجی
حضور خواهند داشت
و بیش از 500نفر
بازدید کننده خارجی
برای بازدید ازنمایشگاه
ثبت نام کرده اند.

نمایشگاه است که با همکاری و همانگی منطقه
آزاد کی��ش انجام می ش��ود .همچنین امس��ال
مدارس جزی��ره کیش هم طی هماهنگی انجام
شده از این نمایشگاه بازدید خواهند داشت.
درس��الهای اخیر با حمایت انجمن مهندس��ی
دریایی ایران و کمک مالی جامعه دریایی تعدادی
از دانشج.یان در این نمایشگاه و همایش شرکت
می کنند که امس��ال نیز برای حض��ور بیش از
 230دانشجو برنامه ریزی الزم صورت پذیرفته،
این برنامه همواره مورد استقبال دانش جویان و
هیئت مدیره بوده است و یکی از برنامه های اثر
بخش است که ثمرات بلند مدت به همراه خواهد
داشت.
برکسی پوشیده نیست این نمایشگاه از نظر حجم،
تعدد شرکت کنندگان و مشارکت شرکت های
خارجی ریش��ه دارترین نمایشگاه دریایی کشور
اس��ت ،اما برای اینکه بیش��تر آن را بین المللی
نمائیم ،مح��ل آن را در جزیره کیش تثبیت و با
همکاری س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش
بنیان دریایی و همانگی و تعامالت صورت گرفته
و حضور در نمایش��گاه های مطرح بین المللی
خارجی به صورت پاویون در سالهای اخیر حضور
یافته ایم ،توافقی نیز با یوروپورت بزرگترین برگزار
کننده نمایش��گاه دریایی اروپا انجام شده است
که در بخش خارج��ی از آنها کمک می گیریم،
این تبادالت می تواند به ارتقا سطح بین المللی
نمایشگاه کمک شایانی نماید.
با توجه به گستره وسیع موضوعات دریایی مانند
گردش��گری ،شیالت ،محیط زیس��ت ،اقیانوس
شناس��ی و علوم جوی ،صنعت ساخت شناور و
تجهیزات دریای��ی ،قوانین و مقررات ،ایمنی و ...
از جامعه ذینفعان و عموم مردم دعوت می نمائیم
از این نمایش��گاه بازدید نمایند ،خصوصا مقدم
مردمان منطقه و س��اکنان مهربان و خون گرم
جزیره کیش را گرامی می داریم.
امیدواریم این همایش و نمایشگاه به عنوان یک
رس��الت ،آگاهای بخشی الزم را برای مسئولین،
تصمیم گیران و تصمیم س��ازان داشته باشد تا
نقش حوزه دریا در برنامه و اقدامات دولت پررنگتر
از گذشته حس شود.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی
رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی بیش تر میان حوزه ها بوده که با یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه ممکن
خواهد بود .نقشه راه فناوری ،ابزاری قوی برای پشتیبانی از برنامه ریزی راهبردی کسب و کار ،محصول و فناوری است.
با همکاری س��ازمان های ذیربط و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان
و متخصصین این س��ازمان ها تدوین ش��ود .لذا در تمامی مراحل و فازهای
اجرایی ،س��عی شده تا حد امکان پیشنهادات و نقطه نظرات سازمان ها در
نقش��ه راه اعمال شود تا نس��خه نهایی مورد وفاق جامعه دریایی کشور قرار
گیرد .الزم به ذکر اس��ت در مراحل اجرایی بالغ بر  70جلس��ه در س��طوح
مختلف مدیران ،کارشناسان و خبرگان برگزار شده و پیش نویس نهایی به
منظور رفع ایرادات و اصالحات به نقد و بررسی حدود  500خبره و متخصص
دریایی گذاشته شده است.
بخشی از نقش شرکتهاي دانشبنيان علمی دانشگاهي،
بکارگيري پژوهشهاي علمي در عرصههاي بازار به منظور درآمدزايي
دانش�گاه ،اس�اتيد و فارغ التحصيالن می باش�د ،نظر ش�ما در این
خصوص چیست و فعالیت سیستم علمی کشور را در مسیر توسعه
چگونه ارزیابی می نمائید؟

با توجه به نهایی س�ازی  11محور فناوری در نقشه راه
فناوری دریایی کش�ور و همکاری دانشگاه ها و مراکز در تدوین آن،
ارزیابی و نظر شما در خصوص این نقشه راه چیست؟

یکی از اهداف اصلی در مدیریت راهبردی فناوری در سطح یک سازمان ،به
کارگیری فناوری های مختلف به گونه ای است که تولید ارزش در آن سازمان
بیشینه شود .دراین راستا ،مدیران فناوری به ابزاری نیاز دارند تا از این موضوع
اطمینان حاصل کنند .نقشه راه فناوری ،ابزاری قوی برای پشتیبانی از برنامه
ریزی راهبردی کسب و کار ،محصول و فناوری است که اطالعات ،فرآیند و
ابزار الزم برای تولید آن ها را فراهم می کند.
هدف کلی آینده نگاري فناوري ،شناسایی فناوري هاي عام نوظهوري است
که ممکن اس��ت منافع اقتصادي و اجتماعی زیادي را در برداشته باشند .با
توجه به اینکه فعالیت های دریایی در کشور شامل حوزه های مختلفی است
که بعضا ممکن است این حوزه ها با هم ارتباط چندانی نیز نداشته باشند،
لذا رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی بیش
ت��ر میان این ح��وزه ها بوده که با یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه ممکن
خواهد بود .از طرف دیگر با توجه به اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در زمینه ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و حمایت از
تجاری س��ازی محصوالت دانش بنیان ،لزوم توجه بیش تر به فناوری های
نوظهور در حوزه دریا بیش از پیش آشکار می شود .در این راستا ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با هدف جلب مشارکت فعاالن اقتصادی
به حوزه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از محصوالت دانش بنیان دریایی اقدام
به ترس��یم نقشه راه فناوری های دریایی نموده تا بدین وسیله اولویت های
فناوارانه در حوزه های مختلف دریایی شناس��ایی و برنامه ریزی به منظور
دستیابی به این فناوریها صورت پذیرد.
با توجه به گس��تردگی حوزه های دریایی و همچنین به منظور جلوگیری
از موازی کاریها ،تصمیم بر آن ش��د تا نقشه راه فناوریهای دریایی کشور
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ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در راستای توسعه فناوری
های دریایی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان دریایی ،اساتید و
پژوهشگران فعال ،در این حوزه اقدام به حمایت از طرح های فناورانه نموده
است .رویکرد این ستاد در این برنامه ،رفع نیاز های فناورانه کشور با همکاری
س��ازمان ها و ارگان های دریایی است .در جهت هدفمند نمودن طرح های
فناورانه و بهره برداری همه جانبه از ظرفیت های ملی کشور به ویژه دانشگاه
ها و مراکز پژوهشی در حوزه فناوری های دریایی کشور ،این ستاد از همکاری
نهادهای دریایی کشور در قالب تفاهم نامه جهت اکتساب فناوری های مورد
نیاز از طریق دانشگاه ها حمایت می کند .مهم ترین اهداف این ستاد جهت
حمایت از طرح های فناورانه عبارتند از :
توسعه فعالیت های دانشی فناورانه مبتنی بر نیاز کشور ،با استفاده از ظرفیت
ها و توانمندیهای بالفعل و بالقوه ی تخصصی ش��رکت های دانش بنیان،
دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و فناوری و قطب های علمی تابعه وزارت عتف
در صنعت دریایی.
همس��و س��ازی پژوهش ها ،آموزش ها و توسعه زیر ساخت های تخصصی
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به سمت پاسخگویی به نیازمندی های تخصصی
دانشی و فناورانه در حوزه صنعت دریایی.
پشتیبانی از همکاری مراکز تحقیقاتی ،قطب های علمی ،انجمن های علمی،
مراکز رش��د و پارک های علم و فناوری تابعه وزارت عتف جهت پیش��برد
صنعت دریایی.
با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی در طرحهای
ت های دانشبنیان ،ارزیابی شما در خصوص
نوآورانه و فناورانه شرک 
فقدان استانداردهای بین المللی و ملی برای محصوالت شرکتهای
ت های دانش
دانشبنیان چیس�ت و آیا بس�ترهای حمایتی از شرک 
بنیان برای أخذ استانداردهای فنی ،مدیریتی و تجاری جهانی وجود
دارد؟

گستردگی صنایع دریایی ایران بازار بزرگی را برای محصوالت دریایی کشور

Marine Engineering
فراهم ساخته است که متاسفانه بخش عمده ای از این بازار توسط محصوالت
خارجی تامین می ش��ود .محصوالت تولیدی نیز برای قابلیت اس��تفاده در
دریا یا به عبارتی تجاری س��ازی ،نیاز به اخذ گواهینامه های دریایی دارند.
بر این اس��اس حمایت از اخذ گواهینامه ه��ای دریایی به جهت تامین این
بازار توسط محصوالت داخلی الزامی است .با توجه به این مهم ،در سال 93
در محل نمایشگاه بین المللی دریایی ،تفاهم نام های با موسسه رده بندی
ایرانیان منعقد شد که طی آن ،ستاد بخشی از هزینه های صدور گواهینامه
های دریایی محصوالت تولید کنندگان داخلی را تامین می نماید .طی این
تفاهم نامه ،موسسه با ارزیابی محصوالت متقاضیان ،در صورت احراز شرایط،
گواهینامه دریایی صادر کرده می نماید.
با تولید انبوه محصوالت تولید شده توسط شرکتهای
دانشبنیان داخلی آیا از واردات بیرویهی کاالهای مش�ابه خارجی
جلوگیریمیشود؟

یک��ی از ابزارهای موجود جهت حمایت از تولی��دات داخل ،افزایش تعرفه
واردات و یا ممنوعیت واردات محصوالت مشابه از خارج کشور است.
س��تاد دریایی نیز به صورت س��الیانه ،محصوالت دریایی تولید شده توسط
شرکتهای دانش بنیان را استعالم نموده و اطالعات این محصوالت را جهت
اقدامات الزم در اختیار مراجع ذیصالح قرار میدهد.
آیا محصوالت دانش بنیان در پروژههای دولتی استفاده
خواهند شد و آیا وحدت رویه ای در این زمینه وجود دارد؟

نظر به اهمیت حمایت از شرکتهای دانش بنیان و همچنین استفاده حداکثری
از توان داخلی ،ستاد دریایی با اولویت دهی به طرح ها و محصوالت فناورانه
مورد نیاز دستگاه های دولتی حمایت های ویژه ای را در نظر گرفته است.
که میتوان به اعطای تسهیالت ویژه و همچنین مشارکت در تامین هزینه
های فناورانه طرح های فوق اش��اره نمود .همچنین جهت ش��ناخت بهتر
توانمندی شرکتهای دانش بنیان و محصوالت تولیدی انها ،جلسات مشترکی
فی مابین شرکتها و .سازمانهای دولتی دریایی برگزار شده است.
نقش اساس�ی شرکتهای دانش بنیان در مقطع کنونی
افزایش سرعت رشد فناوری و ارتقای کیفیت محصوالت و همچنین
ب و کارهای
سهولت انتقال دو طرفهی فناوری است که به ندرت کس 
سنتی قدرت ایجاد آن را دارند ،چقدر در این زمینه موفق بودهایم؟

حمایت های مالی و معنوی باشد.
عالوه بر این ،محصوالت تولیدی داخلی باید دارای کیفیت باال و قابل رقابت
بوده و اس��تانداردهای الزم جه��ت ورود به بازارهای بین المللی را داش��ته
باشند.
ب�ه نظر جنابعالی با توجه به رتبه علم�ی خوب ایران در
جهان مربوط به چاپ مقاالت حوزه مهندسی دریا ،چرا از این ظرفیت
مهم علمی در صنعت بخوبی استفاده نمی شود؟

نوع و س��طح فعالیت های فناورانه و پژوهش��ی یکی از شاخص های اصلی
توسعه و پیشرفت محسوب می شود .توسعه دریایی نیز ارتباط تنگانگی با
اینگون��ه فعالیت ها دارد .به عبارت دیگر پژوهش و توس��عه فناوری یکی از
محورهای مهمی اس��ت که ضامن پیشرفت و توسعه در هر کشور به شمار
می آید .بدون اینگونه سرمایه گذاری ها دانش بشری افزایش نخواهد یافت و
کشور ها دچار رکود خواهند شد.
انتش��ار مقاالت علمی ،دستاوردهای توس��عه فعالیت های پژوهشی ،ارتقاء و
اعتالی س��طح دانش نظری و علمی را نشان داده و ارتباط بین پژوهشگران،
اندیش��مندان را فراهم می نماید .تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر
خارجی از جمله شاخص های مهم ارزیابی وضعیت علم و فناوری هر کشوری
اس��ت .در س��ا ل های اخیر رتبه ایران در تعداد مقاالت حوزه مهندسی دریا
رشد قابل توجهی داشته به طوری که در سال  2016جایگاه ششم دنیا و اول
خاورمیانه را به خود اختصاص داده اس��ت .رتبه ایران در این ش��اخص تقریبا
بیشترین رشد را در دنیا طی سال های اخیر تجربه کرده و خوشبختانه طبق
آخرین آمار این رشد هنوز ادامه دارد.
شکی نیست که توسعه علمی کشور ،درگرو برنامه ریزی دقیق برای هریک از
حوزه های علمی است و علوم و صنایع دریایی نیز با توجه به جایگاه ویژه دریا
درکشور نیازمند به تدوین برنامه ای جهت ارتقای فناوری است .خوشبختانه
دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی در سال های
اخیر روند رو به رشدی را در پیش گرفته اند و با تدوین سیاست های حمایتی
مناسب می توان از توان حداکثری پتانسیل موجود در کشور به نحوه احسن
استفاده نمود.

در این زمینه اقدامات مهمی تاکنون .صورت پذیرفته است که میتوان به موارد
ذیل اشاره نمود:
 اعطای تسهیالت قرض الحسنه به طرح های فناورانه شرکت های دانشبنیان دریایی
 حمایت از استاندارد سازی و اخذ گواهینامه دریایی برای تولیدات داخل مشارکت در طرح های فناورانه دریایی مورد نیاز سازمانهای دولتی کشور حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در مجامع بین المللی دریایی واعطای تسهیالت ویژه انتقال فناوریهای روز دنیا از خارج
 برگزاری جلس��ات مشترک شرکتهای دانش بنیان دریایی با سازمانهایدولتی و ارایه محصوالت و توانمندی انها
ی دانشبنیان در کشورهای
با توجه شکل گیری نظری ه 
پیشرفته ،پیادهسازی و اجرای آن در ایران با مسائل متعددی رو بهرو
است ،در چه شرایطی طرحهای دانشبنیان قابلیت رشد دارند؟

شرکتهای دانش بنیان در شرایطی توان رقابت با شرکتهای مطرح خارجی
را خواهند داش��ت که بتوانند از بستر حمایتی مناسبی برخوردار شوند .این
حمایت ها میتواند نظیر تس��هیالت با بهره خیلی پایین و همچنین سایر
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
رسول مرصوصی مدیرعامل شرکت دریا امید چابهار

لزوم آشنا شدن مسئولین رده اول کشور با دریا و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
بدلیل حضور بی رنگ کارشناسان امور دریایی در رده های برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور این ظرفیت ها همواره مغفول بوده و خواهد ماند
مگر اینکه تغییری در بینش مسئولین رده اول اجرایی کشور ایجاد گردد.
ط�ی یک س�ال گذش�ته و
شرایط ایجاد شده در عرصه اقتصادی
کش�ور ،روند فعالی�ت آن مجموعه چه
سیری داشته اس�ت و همچنین با چه
چالشهاییروبروست؟

فعالیت این مجموعه بدلیل عدم تامین
مناب��ع مالی مورد نیاز جهت س��اخت
شناورهای مورد تقاضای کارفرمایان از
سوی نظام بانکی موجود کشور هیچگونه
فعالیت تولیدی در طی سالهای  1391تا کنون
صورت نگرفته است.
چالش های فراروی شرکت:
اخذ مجوزهای طرح توسعه (مجموعه اقدامات اخذ
تاسیس مجوز تا راه اندازی یک کارگاه را شامل می
شود) بدلیل تنگ نظری و بخشی نگری برخی از
مسئولین و از سوی دیگر دیوان ساالری حاکم بر
دستگاه های دولتی سرمایه گذار را از کرده خود
پشیمان نموده و نهایتاً بخش خصوصی را به سمت
و سوی فعالیت های کاذب غیر تولیدی سوق می
دهد.
دستاوردها و فعالیتهای مهم
خود را معرفی نمائید؟

احداث  1100متر از بازوی ش��مالی موجش��کن
حوضچه آرامش یارد کش��تی سازی ظرف مدت
 5ماه
مش�کالت اصل�ی مجموع�ه
صنایع دریایی کش�ور را در مقطع کنونی
چهمیدانید؟

الف – تعطیلی پروژه ساخت موج شکن و تجهیز
کارگاه بدلی��ل عدم همراهی و تفاهم منطقه آزاد
چابهار با فعالیت کشتی سازی در کرانه ساحلی
موجود در آن منطقه
ب-بروکراسی دست و پاگیر دوائر دولتی
ج -عدم ارائه تسهیالت از طرف بانکهای عامل
چ -تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی
آی�ا در یک س�ال گذش�ته با
فعالی�ت مش�خصی در راس�تای تحق�ق
اه�داف " اقتصاد مقاومت�ی" در این حوزه
برخورد داش�ته اید؟ چه موانعی را در این
مسیر شاهد بوده اید؟
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خیر  .بدلیل عدم همراهی مسئولین منطقه آزاد
چابهار
ب�ا توجه به تاکید دولت مبنی
ب�ر توجه بیش�تر ب�ه بخ�ش خصوصی،
چ�ه انتظارات�ی از دول�ت ،وزارتخانه ها و
سازمانهای مرتبط با حوزه دریایی دارید؟

الف -صدور مجوزها در حداقل زمان ممکن
ب -ارائه تسهیالت جهت تامین نقدینگی
ج -حذف قوانین دست و پاگیر اداری

" شورای عالی صنایع دریایی"
در سالهای اخیر فعالتر از گذشته بوده و
پیگیریه�ا و اقداماتی را دس�تور کار خود
دارد ،همچنین" قانون توسعه و حمایت از
صنایع دریایی" در این شورا مصوب شده
اما هنوز کامل اجرا نش�ده اس�ت ،ارزیابی
شما از عملکرد این شورا در سالهای اخیر
چیست؟

حمایت های این شورا در تصویب تسهیالت بانکی
مورد نیاز ساخت شناور الیروب قابل تقدیر است.
صنعت دریان�وردی و دریایی
میتواند یکی از بخشهای مهم اقتصادی
کش�ور باش�د که توس�عه آن با توجه به
شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران بیتردید
نیازمند فراهم کردن زیرس�اختهای الزم
در این حوزه اس�ت ،چه پیشنهادی برای
اس�تفاده از این ظرفیت عظی�م خدادادی
دارید؟

برگزاری کالس های آموزش��ی برای مس��ئولین
اجرائی دولتی ونمایندگان ملت در مجلس جهت
آش��نایی آنان با این ظرفیت عظی��م خدادادی و
اهمی��ت صنایع مرتبط با آن در توس��عه اقتصاد
کشور.
ب�ه نظر جنابعال�ی با توجه به
رتبه علمی خوب ایران در جهان مربوط به
چاپ مقاالت حوزه مهندسی دریا  ،چرا از
این ظرفیت مهم علمی در صنعت به خوبی
استفادهنمیشود؟

بدلیل حضور بی رنگ کارشناسان امور دریایی در
رده های برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور این
ظرفیت ها همواره مغفول بوده و مغفول نیز خواهد
ماند مگر اینکه تغییری در بینش مسئولین رده
اول اجرایی کشور ایجاد گردد.
ب�ا توج�ه به تصویب " س�ند
جامع توسعه دریایی کش�ور"  ،نظر شما
در خصوص اجرایی شدن این سند مهم و
تاثیر آن بر صنایع دریایی چیست؟

تاثیر قابل توجهی هنوز مشاهده نشده است.

مهمتری�ن الویته�ای
پیشنهادی ش�ما جهت بررس�ی و طرح
در قطعنامه پایان�ی " نوزدهمین همایش
صنایعدریایی"چیست؟

لزوم آشنا شدن مسئولین اجرایی رده اول کشور
ب��ا اهمیت دریا و صنایع دریای��ی و نقش آن در
اقتصادمقاومتی

Marine Engineering
محمد رحیم دهقانی مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

غلبه صدرا بر تحریم ها و مشکالت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
هر چند که این تحریم ها برای صدرا جدید نمی باشد و حتی شرکت صدرا در تمام مدت زمان اجرای پروژه های پارس جنوبی نیز از جانب
آمریکا تحریم بوده است .ولی همانطور که تاکنون بر این مشکالت فائق آمده ایم از این به بعد هم با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی بر این
مشکالت غلبه خواهیم کرد .البته در این خصوص با همفکری مشاورین حقوقی و امور بازرگانی ،بسته سیاستی مقابله با تحریم ها تهیه شده
است که انشاهلل اجرائی خواهد شد.
جناب آقای مهندس بفرمائید،
چه اقدامانی در حوزه طرح های توس�عه
ای و زیر ساختی شرکت (کشتی سازی،
فراساحلی و تعمیرات) انجام شده است؟

اهم طرح های توسعه ای و زیر ساختی و تعمیرات
در کارخانه کشتی سازی بوشهر شامل :تعمیرات
داک و سینکرولیفت ،الیروبی زیر سینکرولیفت
داک ،بازسازی سیستم ترانسفر و حوضچه مربوطه،
تعویض ریلهای معیوب ،تعمیر و اورهال ماشین
آالت.
همچنی��ن در مجتمع دریای خ��زر ،تعمیرات و
اورهال س��ینکرولیفت ،تعمیر و تعویض ریلهای
محوطه ،تعمیر و تعویض سیس��تم برق کارخانه،
تعمیر و نگهداری ماشین آالت اسقاط شده که به
خط کار بازگردانده شوند مانند لیفتراک و جرثقیل
ها ،تعمیرات اساس��ی مخازن سوخت همچنین
فنداسیون ریلهای سالن تولید و نوسازی ریلها در
دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آن
انجام شده است.
در مجموع ظرفیت خوبی در خلیج فارس و دریای
خزر برای توسعه این بخش شده است.
شرکت صنعتی دریایی ایران
(ص�درا) در س�الهای اخیر پ�روژه های
بس�یاری را انج�ام و به پایان رس�انده
ام�ا اخیرا مج�ددا توس�ط وزارت خزانه
داری آمریکا تحریم شده است ،به نظر
جنابعال�ی این اقدام خصمانه بر فعالیت
های آن شرکت تاثیری خواهد داشت؟

بخ��ش قابل توجهی از تاثیری ک��ه تحریم ها بر
صنعت ساخت شناورها داش��ته است مربوط به
موسسات رده بندی بین المللی کشتی می باشد
بعنوان نمونه موسسه رده بندی  GLدفتر کار خود
را در ایران تعطیل نموده و با توجه به اینکه کالس
کشتی افراماکس GLمی باشد مجبور به مذاکره با
دیگر موسسات رده بندی می باشیم.
همچنین در بخش تامین کاال و خرید اقالم پروژه
ها به طور طبیعی مشکالتی وجود داشته و ادامه
خواهد داشت.

هر چند که این تحریم ها برای صدرا جدید نمی
باش��د و حتی ش��رکت صدرا در تمام مدت زمان
اجرای پروژه های پارس جنوبی نیز از جانب آمریکا
تحریم بوده است .ولی همانطور که تاکنون بر این
مشکالت فائق آمده ایم از این به بعد هم با توجه
به رویکرد اقتصاد مقاومتی بر این مشکالت غلبه
خواهیم ک��رد ،البته در این خصوص با همفکری
مشاورین حقوقی و امور بازرگانی ،بسته سیاستی
مقابله با تحریم ها تهیه شده است که انشاهلل اجرائی
خواهد شد.
ضمنا ساز و کارهای مختلفی در سطوح مجلس
و انجمن سازندگان شناور ،تجهیزات و سازه های
دریایی ایران در حال پیگیری است که بیانیه این
انجمن در حمایت از ش��رکت صدرا پس از اعالم
لیست جدید تحریم ها و ارسال آن به فراکسیون
دریایی مجلس در این راستا بوده است.
ب�ا اقدامات انجام ش�ده در
سالهای اخیر وضعیت شرکت صدرا در
بازار بورس چگونه ارزیابی می نمائید؟

با مجموع��ه تالش های صورت گرفته از س��وی
قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) ،بدنه دولت و سیستم
مدیریتی و کارشناسان شرکت صدرا ،بخش قابل
توجهی از مس��ائل صدرا از قبیل بدهی به بانکها،
تامین اجتماعی و  ....مرتفع گردیده است و پروژه

های شرکت نیز پیشرفت قابل مالحظه ای را کسب
ک��رده اند ،لذا با توجه ب��ه تمامی اقدامات صورت
گرفته سهام صدرا از وضعیت بسیار خوبی در بازار
بورس برخوردار می باش��د بگونه ای که از بهمن
ماه  1394تا کنون قیمت سهام از  157تومان به
حدود  850تومان رسیده است و در مقاطعی حتی
به بیش از  1100تومان رس��یده است  ،با حرکت
رو به جلوی شرکت ،وضعیت سهام مطلوب تر نیز
خواهد شد.
آخری�ن وضعیت ش�ناور اچ
ال  5000چیس�ت و با توج�ه به هزینه
های مدیریت ش�ناورها ،وضعیت کاری
ش�ناورهای صدرا را چگونه ارزیابی می
کنید؟

ش��ناور  HL5000هم اکنون در اختیار شرکت
صدرا می باشد ،تمامی گواهینامه های الزم جهت
بهره برداری و نصب س��کوها اخذ شده است و از
لحاظ فنی کلیه ناوگان شناوری شرکت صدرا آماده
نصب سکوها و جکت ها می باشد .ضمنا در سال
گذشته سکوی  B17مربوط به شرکت ایزوایکو را
در حداکثر زمان  3ساعت نصب شده است.
برنامه آن شرکت در راستای
توسعه میدان فروزان و سلمان در آینده
چیس�ت و آی�ا در این پ�روژه ها حضور
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
جهت باز معم��اری بخش تقاضای ش��ناورهای
خدماتی داخلی تهیه کرده است تا بتواند ظرفیت
جدیدی را پیش روی سازندگان داخلی قرار دهد.
این طرح بعنوان یک ط��رح راهبردی و ملی می
تواند به صورت جدی ظرفیت های بخش شناوری
را افزایش دهد.
چ�ه اقدامات�ی در س�الهای
اخیر در بخش شناور سازی انجام شده
است؟

صدرا در تمامی مناقصات و پروژه های ملی که به
حوزه کاری این شرکت مربوط باشد حضور داشته
و آمادگی خود را اعالم می دارد ،بدیهی اس��ت که
صدرا به عن��وان اصلی ترین ظرفیت ملی در این
بخش ،قابل حذف از پروژه های بزرگ نمی باشد.

انجام پروژه های ملی در حوزه های مختلف بکار
خواهدبست.
در برنام��ه تحول در ش��رکت صدرا ح��وزه های
ماموریتی جدی��دی برای مجموعه های مختلف
تعریف شده است که می تواند ظرفیت اجرائی این
مجموعه ها را افزایش دهد.

شرکت صدرا با دارا بودن امکانات ،تجهیزات مدرن
و نیروی انسانی ماهر در جزیره صدرا و سابقه انجام
پروژههای مختلفدرحوزههای فراساحل،خشکی
و کشتی سازی تمامی ظرفیت و دانش خود را در

با شرکتهای داخلی شروع به مذاکره
نموده ایم و امید داریم که شناورهای جدید برای
ساخت سفارش دهند که نیاز به  Financeمی
باشد ،در همین راستا شرکت صدرا طرح جدیدی

خواهید داشت؟

ش�رکت صدرای بوشهر می
تواند بخش زیادی از خدمات مورد نیاز
در کف دریا ،ساخت سکوهای دریایی و
ش�ناورها را انجام دهد ،آیا از تمام این
ظرفیت استفاده خواهد شد؟
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ب�ا توج�ه ب�ه نیاز کش�ور به
نوس�ازی و توس�عه ن�اوگان دریایی در
بخ�ش های مختلف ،برنامه ش�ما برای
ساخت ش�ناورهای مورد نیاز چیست و
این موضوع با چه چالشی همراه است؟

مهمترین اقدام انجام شده در صنعت کشتی سازی
در صدرا ساخت نفتکش  113هزار تنی افراماکس
می باش��د که ظرف کمتر از  22ماه ساخته شده
است.
ساخت و تحویل  3فرونده شناورهای جمع آوری
آالین��ده های نفتی به کارفرم��ای مربوطه ( نفت
خزر).
ساخت چندین بارج با تناژهای متفاوت در کارخانه
کشتی سازی جنوب.
آخری�ن وضعی�ت نفتک�ش
 113هزار تنی افراماکس چیست؟

امورثبتکشتیانجامگردیدهاستواکنوندرحال
مذاکره برای دریافت کالس بین المللی برای این
شناور و تحویل آن به کشور ونزوئال می باشیم .طی
توافق با کارفرما مقرر گردید تیمی جهت بازرسی
اولیه و تحویل کشتی اول به ایران اعزام نمایند ،در
صورت تایید این تیم ،کشتی آماده تحویل به کشور
خواهد بود .و در سفر آتی رئیس جمهوری ونزوئال
به ایران کشتی به آن کشور تحویل خواهد شد .در
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خصوص سایر کشتی ها بعد از تحویل اولین کشتی
مذاکرات ادامه می یابد.
ب�ا توج�ه به عملک�رد خوب
آن شرکت در س�اخت و نصب سکوها،
س�ازه ها و جکت ه�ای فازهای مختلف
پارس جنوبی ،درس آموخته این پروژه
ها چیست و چه تجربه ارزنده ای کسب
نموده اید؟

شرکت صدرا با حدود نیم قرن سابقه انباشت دانش
فنی ،طراحی ،مهندس��ی ،ساخت ،حمل و نصب
و راه اندازی پروژه های بزرگ در بخش س��احل،
فراساحل و سابقه همکاری با شرکت های بزرگی
نظی��ر ENI ، Stat Oil ، Total، Technip،
 Sell ، Repsol، Samsung، Daewooو  ...را
دارد و همچنین پروژه های بزرگ و نام آوری نظیر
پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی ،فاز یک،
ف��از  4و  ،5فازهای  6،7و  ،8فاز  ،13فازهای -17
 ،18فازهای  ،24-22توسعه میدان نفتی سلمان،
فروزان و  ....را انجام داده است.
حضور فعال متخصصین و کارشناس��ان شرکت
صدرا و زیر مجموعه ،با ارائه سه مقاله و چهار کارگاه
آموزشی در نوزدهمین همایش های بین المللی
صنایع دریایی و دریانوردی ،خصوصا دو کارگاه با
عناوین " پوش��ش های دریایی با محوریت درس
آموخت��ه های پ��روژه های اجرا ش��ده" و " درس
آموخته های متمایز پروژه نصب سه پایه" مربوط
به ارائه درس آموخته های پروژه های مذکور می
باشد.

شرکت صدرا با شرکت
مهندس�ی و ساخت تاسیس�ات دریایی
ب�رای لول�ه گ�ذاری در دری�ا همکاری
داشتند ،چه برنامه هایی برای همکاری
های مشترک بعدی دارید و تعامل صدرا
با شرکتهای دیگر و همچنین مشارکت
با شرکت های خارجی چگونه است؟

با توجه به اینکه صدرا جزو شرکت های برتر دریایی
کش��ور می باشد و همچنین با توجه به تعامالت
تخصصی دریایی صدرا با دیگر شرکت های داخلی
و خارجی ،این شرکت آمادگی مشارکت با شرکت
های دیگر و ش��رکت های خارج��ی را در زمینه
صنعتدریاییاعالمنمودهاستهمچنینموقعیت
خوب کارخانجات صدرا در جنوب و شمال کشور
و استفاده از زیر ساخت ها و ماشین االت مورد نیاز
این صنعت ،نیروی انسانی متخصص و ماهر ،امکان
حضور این شرکت را جهت همکاری در پروژه های
دریایی پررنگ نموده است.

هرچندکهاینتحریمهابرایصدرا
جدیدنمیباشدوحتیشرکتصدرادر
تماممدتزماناجرایپروژههایپارس
جنوبینیزازجانبآمریکاتحریمبوده
است.ولیهمانطورکهتاکنونبراین
مشکالتفائقآمدهایمازاینبهبعدهم
باتوجهبهرویکرداقتصادمقاومتیبر
اینمشکالتغلبهخواهیمکرد

در پای�ان با توجه به آنکه در
آستانه " نوزدهمین همایش بین المللی
صنایع دریایی " ق�رار داریم ،مهمترین
چال�ش ه�ای کنونی صنع�ت دریایی را
چ�ه می دانید و مهمتری�ن اولویت های
پیش�نهادی ش�ما جهت بررسی و طرح
در قطعنامه پایانی "نوزدهمین همایش
صنایع دریایی" چیست؟

با توجه به تغییر اکوسیستم کسب و کار در شرایط
پس از برجام ،به تظر می رس��د می توان بیش از
بیش از ظرفیت بازارهای بین المللی استفاده نمود.
علیرغم احترام به تمام تالشهای انجام گرفته ،ساز و
کارهای حرفه ای برای افزایش سهم در بازار ساخت
و تعمیرات از سوی صنعت کشور پیش بینی نشده
است و به تعبیری ،صنعت کشتی سازی با مدل
های سنتی کارفرما – پیمانکار در حال برنامه ریزی
است .این در حالی است که تجربه IPCبه ما نشان
داد که باید به دنبال الگوهای حقوقی نوینی برای
حضور در زنجیره ارزش جهانی صنعت باشیم.
شرکت صدرا دارای توانمندی بالقوه انجام عملیات
نگهداری و تعمیرات کلیه سکوها در بخش دریا و
خشکی را در منطقه دارد و با توجه به دانش ساخت
سکو نیز ،امکان ارائه خدمات بهره برداری بلند مدت
را دارا می باشد.
امیدوارم با تشکیل یک کارگروه حرفه ای و چند
رشته ای از متخصصین فنی ،حقوقی ،بازرگانی و
سیاسی ،بتوانیم به زودی شاهد تدوین و ارائه الگوی
 IPCکشتی سازی باشیم.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
با حضور امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش رونمايی شد
 9دستاوردهای جدید نیرو دریایی راهبردی ارتش با حضور جانشین فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی نیروی دریایی ،رونمایی شد.
با حضور امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و
امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،هشتم آذر از  9دستاورد
جدید نیروی دریایی ارتش که بههمت متخصصان
داخلی طراحی و ساخته شده است رونمایی شد.
این دستاوردها شامل سامانه آزمایشگر اژدرهای
سبک زیرس��طحی ،اتوپایلوت دیجیتال ،سوخت
بومی موتور احتراقی اژدرها ،قایق بدون سرنشین
با قابلیت کنترل از راه دور ،بزرگترین ناو آموزشی
غرب آسیا ،پوششهای نانویی ،آزمایشگر موشک
رعد ،خودروی مکران و ش��بی ه س��از بازی جنگ
است .در ادامه با جزئیات و مشخصات دستاوردهای
جدید نداجا آشنا میشوید:
 1ــ پروژه مرصاد
طراحی و ساخت سامانه جامع آزمایشگر اژدرهای
سبک ضدزیرسطحی .این سازمانه قابلیت آزمایش
و بررسی صحت عملکرد کلیه اجزای الکترونیکی و
الکتریکی اژدر را ایجاد نموده است.
الزم به ذکر است که قبل از ارسال اژدر به یگانهای
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شناور نیاز است صحت عملکرد اجزای آن بررسی
و تأیید گردد که در گذش��ته این عمل با تقریب
 70درصد و بهوس��یله دستگاههای آنالوگ انجام
میگرفت که با اتالف زمان در حدود  48ساعت،
هزینه و ریسک باالتری نسبت به روش جدید در
عملکرد اژدر میشد که با ساخت آزمایشگر فرآیند
آموزش و صحتس��نجی بهصورت صددرصد و با
بازه زمانی بس��یار کوتاه در حدود دو ساعت و در
نتیجه صرفه اقتصادی و همچنین قابلیت اعتماد
باال گردیده است.
 2ــ اتوپایلوت دیجیتال
طراحی و ساخت هدایتکننده خودکار دیجیتال
براس��اس دانش روز .ش��ایان ذکر است اتوپایلوت
مهمترین بخش سیستم هدایت ،کنترل و ناوبری
اژدر ب��وده ک��ه از لحظه پرت��اب از یگان حامل تا
برخورد و انهدام هدف وظیفه هدایت و کنترل اژدر
را بهعه��ده دارد .اتوپایلوت دیجیتال ضمن صرفه
اقتصادی نسبت به انواع آنالوگ آن دارای قابلیت
برنامهریزیهای متعدد بهمنظور ایجاد روش��های

نوین در کش��ف و انهدام اهداف زیرسطحی بوده
و بهصورت صددرصد بومی و با اس��تفاده از دانش
موجود در کشور و رشد فناوری تهدیدات طراحی
و ساخته شده است .ساخت این سامانه گام بزرگی
در جهت ساخت اژدرهای بومی و بهروز در کشور
میباشد.
 3ــ سوخت بومی موتور احتراقی اژدرها
طراحی و سوخت اتوفیل که این سوخت بهعنوان
منب��ع تولید ان��رژی در اژدره��ای احتراقی مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،این سوخت بدون نیاز به
اکسیژن توانایی ایجاد احتراق و رانش اژدر زیر آب
را فراهم مینماید شایان ذکر است فناوری ساخت
این محصول تاکنون در اختیار کشور آمریکا بوده
است .اژدرهای احتراقی تنها اژدرهایی میباشند
ک��ه قابلیت افزایش برد و اصاب��ت به هدف با برد
بلند را دارا میباشند .دستیابی به فناوری ساخت
این سوخت بهموازات پروژههایی در دست اجرا گام
بزرگی در جهت طراحی و ساخت اژدرهای بومی
در داخل کشور میباشد.

Marine Engineering

 4ــ پروژه دماوند
طراحی یک فروند قایق بدون سرنشین با قابلیت
کنت��رل از راه دور و مجه��ز و انواع تجهیزات ضد
جنگهای الکترونیکی و صوتی زیرآبی که در هنگام
رزم با به آب انداخته ش��دن و جدا شدن از یگان
حام��ل خود و حرکت بهس��مت خطوط از پیش
تعیینشده باعث اختالل در تمامی سیستمهای
راهداری ،هدایت تیر ،س��ونار و انحراف اژدر شده
که این مهم باعث مصونیتبخشی یگان حامل از
تهدیدات ذکرشده میگردد.
 5ــ ناو آموزشی خلیجفارس
طراحی مفهومی بزرگترین ناو آموزشی غرب آسیا
بهطول  135متر و عرض  16متر که با برخورداری
از ان��واع س��امانههای ران��ش ،هدای��ت و ناوبری،
رادارهای پیش��رفته و س�لاح بهروز نداجا عالوه
بر امکان دفاع از خود در ش��رایط نبرد بهگونهای
طراحی شده که در حین مأموریت آموزشی خود
توانایی آموزشی  230نفر دانشآموز و دانشجوی
دانشکدههای علوم دریایی نظامی و غیرنظامی را
بهطور همزمان دارا میباشد.

 6ــ پوششهایی نانویی
استفاده از فناوری نانو و ساخت پوششهای نانوساختار
جهت پوششدهی مناس��ب انواع سازه ،تجهیزات،
مخازن و بدنه ش��ناورهای سطحی ،زیرسطحی و
پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش که با توجه به
آزمایشهای بهعملآمده و محاسبه میزان مقاومت آن
در برابر خوردگی ناشی از عوامل نامطلوب محیطی
در مجاورت رطوبت ،آب شور دریا ،و مایعات خورنده،
عمر مفید موارد آزمایششده دو تا سه برابر افزایش
یافته که این مهم موجب کاهش هزینههای تعمیر و
نگهداری و افزایش طول عمر مفید آنها خواهد شد.
 7ــ آزمایشگر موشک رعد
سامانه موشک رعد دریاپایه توانمندی انهدام کلیه
هدفهای سطحی و پروازی دشمن را دارا میباشد .این
سامانه با قابلیت آزمایش کلیه بخشهای الکترونیک،
مگاترونیک و رادیویی موشک رعد ضمن تأیید اشکال
احتمالی و اطمینان از صحت عملکرد صحیح موشک
تمامی مراحل و زمانبندی قسمتهای مختلف را از
لحظه پرتاب ،رهگیری ،ردگیری و اصابت به هدف
آزمایش مینماید ،ساخت این سامانه جهت پرتاب

موشکها کمک شایانی را به محققین و متخصصین
حوزه موشکی جهت بهینهسازی و ساخت این نوع
از موشکها مینماید.
 8ــ پروژه نقش
شبیهساز بازی جنگ بهمنظور افزایش مهارت کارکنان
یگانهای ش��ناور رزم��ی و اجرای انواع س��ناریوهای
تاکتیکی در حین نبرد طراحی و ساخته شده است.
پروژه مذکور قادر به شبیهس��ازی صحنه نبرد و نیز
کلیه تجهیزات موجود در اتاق عملیات و پل فرماندهی
یگانهای رزمی بوده که با بهرهبرداری از آن در مناطق
عملیات��ی بههمراه فرماندهان ش��ناورهای رزمی در
آرایش ناوشکنها به نبرد پرداخته و میتواند بهمانند
یک عملیات واقعی ضمن هدایت و ناوبری شناورهای
خودی در منطقه مأموریت اجرای عملیات کند.
 9ــ خودروی مکران921
خودروی تاکتیکی مکران 921توسط فرماندهی
ترابری و فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی
راهبردی ارتش جمهوری اس�لامی ایران ساخته
شده است.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
دکتر احمد رضا زمانی پژوهشکده علوم و فناوری زیر دریا -دانشگاه صنعتی اصفهان

اعتمادبهفناوریایرانیوباورمسئولینبهجوانانمتخصصودانشگاهی
متاس�فانه ارتباط هدفمند و موثر بین صنعت و دانش�گاه از حجم و کیفیت مناسب برخوردار نیست و این موضوع شامل ارتباط صنایع
دریایی و دانش�گاههای مرتبط نیز می گردد .باور مس�ئولین به جوانان و متخصصان ایرانی و دانشگاهی و اعتماد آنها به فناوری ایرانی
مهمترین شاخص در حمایت از پژوهشهای کاربردی و جهت گیری درحل مشکالت صنعت است.
های دریایی ،آزمایش��گاه خوردگی س��ریع بتون،
آزمایشگاهعملکردشناورهایزیرسطحیهوشمند
در فضای مجازی اشاره کرد.
آن مجموع�ه چ�ه اقدام�ی ب�رای
کاربردیتر کردن تحقیقات ،پژوهش ها و پایان
نامههای دانشجوییداشته است؟

مهمتری�ن چالشه�ا و
کمبودهای�ی که در ح�ال حاضر در بخش
آموزش و تحقیقات دریایی در آن مجموعه
وجود دارد چیست و در جهت رفع آنها چه
اقداماتیمیتواندصورتگیرد؟

در حال حاضر با توجه به شرایط خاص اقتصادی
و مشکالت مالی نقدینگی موجود در کشور ،اکثر
ارگانه��ای دریایی چه در بخ��ش دولتی و چه در
بخش خصوصی متاثر از این مشکالت شده اند و
بدنبالآنحجموتنوعقراردادهایتحقیقاتیبسیار
کاهش یافته است .این چالش مشکالت مختلفی را
برای مجموعه های تحقیقاتی پیش��رو ایجاد می
کند و باعث می شود که ارتباط بین این موسسات
آموزشیوتحقیقاتیباصنعتدریاییکشورارتباط
محدودی گردد .بطوریکه در چنین شرایطی امکان
تعریف پ��روژ های بلند مدت و پروژ های مهم در
مقیاس ملی و تامین منابع مالی آنها صورت نمی
پذیرد و صرفا به پروژ های مقیاس کوچک (از نظر
زمانی و حجم ریالی) پرداخته می شود.
مهمتری�ن دس�تاوردهای آن
مجموعه در بخ�ش پژوهش و تحقیقات
دریایی طی سال های اخیر چه بوده است؟

پژوهش��کده علوم و فناوری زیر دریا در دانش��گاه
صنعتی اصفهان در سالهای اخیر علیرغم مسائل
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و مشکالت بسیار زیادی که با آن مواجه بوده است
توانسته است مجموعه اقدامات موثری را به انجام
رساند .از جمله این اقدامات می توان به پیشرفت
ص��د درصدی ط��رح کالن پای��ش و پیش بینی
دریایی کشور ،رونمایی از دستاوردهای این طرح در
سطح کشور،بهینه سازی و راهبری تجهیزات اندازه
گیری مشخصه های دریایی در بنادر کشور ،تجهیز
آزمایشگاه کالیبراس��یون تجهیزات اندازه گیری
مش��خصه های دریایی ،طراحی و ساخت اولین
ربات کابلی آب عمیق ایران ،اتمام طراحی موتور
مغناطیس دائم برای کاربرد های خاص ،پژوهش
در مورد عیب یابی و تعمیر انواع پمپ های فشار
باال در سکوهای نفتی و تدوین نقشه راه در مورد
یکی از شناورهای زیر سطحی را نام برد.
آیا آزمایشگاههای عملی و نرم
افزارهایی تخصصی در آن مجموعه وجود
دارد و با چه کمبودهایی همراه است؟

این پژوهشکده بر اساس سرمایه گذاریهای انجام
شده در سالهای گذشته و همچنین سالهای اخیر
توانسته است امکانات آزمایشگاهی بسیار خوبی
را در حوزه مهندس��ی دریا فراهم سازد .از جمله
این امکانات آزمایش��گاهی می توان به آزمایشگاه
الکترونی��ک ،آزمایش��گاه هی��درو آیرودینامیک،
آزمایش��گاه کالیبراسیون و اندازه گیری مشخصه

مجموعه ما از چند ویژگی خاص برخوردار است
ک��ه در رابطه با تعریف و انجام پژوهش ها و پایان
نامه های دانشجویی اثرگذار است .ارتباط خوب با
کارفرمایان مهم دریایی و شناخت نیاز های آنها از
طریق انجام پروژ ه ها و طرح های انجام ش��ده و
همچنین توجه به نیاز های بلند مدت آنها ،آینده
پژوهی و تدوین نقش��ه راه در چند طرح مختلف
دریایی ،ارائه خدمات آزمایشگاهی بصورت رایگان
و یا با هزینه ناچیز به دانشجویان عالقمند به انجام
رساله های کاربردی و تجربی ،وجود اعضای هیات
علمی با س��ابقه زی��اد در چندین زمینه منتخب
تخصصی در حوزه مهندسی دریا از جمله مواردی
اس��ت که منجر به تعریف و کاربردی تر ش��دن
فعالیتها ،پژوهشها و پایان نامه های دانشجویی در
این پژوهشکده شده است.
ارزیاب�ی جنابعال�ی از ارتب�اط
صنعتودانشگاهدرسالهایاخیرچیست؟
چه پیش�رفت هایی داشته و با چه چالش
هاییروبروست؟

متاس��فانه ارتباط هدفمن��د و موثر بین صنعت
و دانش��گاه از حجم و کیفیت مناس��ب برخوردار
نیست و این موضوع شامل ارتباط صنایع دریایی
و دانشگاههای مرتبط نیز می گردد .باور مسئولین
به جوان��ان و متخصصان ایرانی و دانش��گاهی و
اعتماد آنها به فناوری ایرانی مهمترین ش��اخص
در حمایت از پژوهشهای کاربردی و جهت گیری
درحل مش��کالت صنعت اس��ت .دانشگاهها نیز
بایس��تی با درک واقع بینانه از نیازهای صنعت و
انجام پژوهشهای کاربردی پاسخگوی این اعتماد
باشند .هر دو بخش صنعت و دانشگاه در تضعیف
و یا تقویت این ارتباط دارای نقش اساسی هستند
و طبیعت��ا نمی توان بصورت یکطرفه به حل این
موضوع پرداخ��ت .علیرغم محدودیتهای موجود
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الگوهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد چگونه
یک ارتباط هدفمند و مبتنی بر اعتماد دو جانبه
منجر به همکاری طوالنی مدت و موثر دانشگاه و
صنعت خواهد شد.
ب�ا توجه به افزایش ش�رکت
ه�ای دان�ش بنی�ان و گس�ترش فعالیت
آنها ،ارزیابی ش�ما جهت اس�تفاده از این
فرصت برای توسعه اقتصادی دانش بنیان
چیست؟

ف��رم و فض��ای حاکم ب��ر کش��ور که متاث��ر از
سیاستگزاریهای کالن در حوزه اقتصاد مقاومتی
است باعث شده است که در سالهای اخیر موضوع
اقتص��اد دانش بنی��ان و تبدیل علم ب��ه ثروت از
طریق شرکتهای دانش محور به صورت مشخص
در دس��تور کار قرار گیرد .این حرکت نو پا نیاز به
حمایت جدی داشته و با حال ایده آل فاصله دارد.
همچنین به نظر میرس��د که در شرایط فوق نیز
در مقایس��ه با سایر حوزه های مهندسی ،شرکت
های دانش بنی��ان در حوزه مهندس��ی دریا نیز
بسیار محدود باشند و بنابر این الزم است در یک
فضای منطقی و غیر احساسی و بدور از شتابزدگی
موضوع نحوه تشکیل شرکتهای دانش بنیان ،نحوه
حمایت آنها و میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها
بخصوص در حوزه مهندسی دریا مورد توجه قرار
گیرد .الزم به ذکر است نوع طرحهای انجام شده
در پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا در دانشگاه
صنعتی اصفهان کامال کاربردی و محصول محور
بوده و در چند زمینه شاخص و محوری فعالیتهای
پژوهشی و دسترسی به فناوری صورت می گیرد.
آی�ا توج�ه و حمای�ت الزم به
حوزه آموزش و تحقیقات دریایی از سوی
وزارتخانه ها و سایر مراکز ذیربط صورت
میگیرد؟

میزان حمایت و توجه ارگانهای دریایی کشور به
بحث آموزش ،تحقیقات و پژوهش��های کاربردی
دریایی متفاوت بوده و به دیدگاه مس��ئولین آنها
وابستگی دارد .با این حال این پژوهشکده در انجام

طرحهای کاربردی خود از حمایت سازمان بنادر و
دریانوردی و همچنین معاونت علمی و فنی ریاست
جمهوری در طرح کالن پایش و پیش بینی دریایی
کشور برخوردار بوده که به دستاوردهای با ارزشی
نیز منجر ش��ده است .همچنین در یکی دیگر از
طرحهای جاری در این پژوهشکده در مورد ربات
آب عمیق ،همکاری قوی و حمایت الزم از طرف
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
صورت پذیرفته است.
ب�ه نظر جنابعالی ب�ا توجه به
رتب�ه علمی خوب ای�ران در جهان مربوط
به چاپ مقاالت حوزه مهندس�ی دریا ،چرا
از این ظرفیت مهم علمی در صنعت بخوبی
استفادهنمیشود؟

همانطوریکه در متن سوال مشخص نموده اید ،از
نظر آمار انتشار مقاالت در حوزه مهندسی دریا در
سالهای اخیر همانند آمار کلی تولید علم در کشور
باال رفته است .منتها باید دید چه بخشی از این آمار
در نتیجه نیاز های مرتبط با صنعت و رفع مشکالت
صنایع دریایی ش��کل گرفته است؟ چه بخشی از
آنها منجر به ش��کل گیری فناوری شده است و یا
دورنمای مناسبی برای ایجاد یک فناوری دارند؟ چه
بخشی از این مقاالت بصورت پیوسته و در نتیجه
یک کار بلند مدت بوده اس��ت ،چه بخشی از این
مقاالت در نتیجه یک کار منس��جم تیمی و بویژه
فعالیتهای بین رش��ته ای بوده است ؟ چه بخشی
از آنه��ا در نتیجه انجام طرحهای محوری و کالن
تعریف شده در حوزه دریا بوده است؟ این سواالت و
سواالت مشابه نشان می دهد که رشد آمار مقاالت
نمی تواند به تنهایی قابل استناد بوده و پارامتر های
تاثیر گذار دیگری را نیز باید در نظر داشت .
ب�ا توجه به نهایی س�ازی 11
محور فناوری در نقشه راه فناوری دریایی
کش�ور و همکاری دانش�گاه ها و مراکز در
تدوین آن ،ارزیابی و نظر شما در خصوص
این نقشه راه چیست؟

ضمن تقدیر از فعالیت انجام ش��ده در راس��تای

تدوین سند ،همواره این نگرانی وجود دارد که پس
از تدوین چنین اسنادی ضمانت اجرایی و یا بهتر
بگویم ساز و کار اجرایی مرتبط با اجرا و پیاده سازی
سند و ارزیابی میزان تحقق و پیشرفت آن چیست.
تجربه شخصی اینجانب در زمینه مشابه نشان از
آن دارد که تا مرحله تدوین سند در بهترین حالت
از ارگانها ،مس��ئولین و یا افراد تاثیر گذار استفاده
میش��ود و پس از آن در طی یک حرکت کند که
مشمول زمان نیز میگردد سند به فراموشی سپرده
میشود .تنوع و گستردگی حوزه های مختلف علوم
دریایی و مهندسی دریا ،مس��تلزم برخورداری از
صناع دریایی قوی ،کارشناسان متخصص و خبره
و همچنین انجام تحقیقات کاربردی و نوین همگام
با پیشرفتهای بسیار سریعی است که در مقیاس
جهانی در حال انجام اس��ت و بدیهی است اینکار
بدون داشتن برنامه و پشتوانه اجرایی متناسب با آن
انجام نمی پذیرد.
مهمتري�ن اولويته�اي
پيشنهادي ش�ما جهت بررسي و طرح در
قطعنام�ه پاياني "نوزدهمین همایش بین
المللیصنایعدریایی"چيست؟

دریا و سواحل آبی کشور به منزله یک ثروت عظیم
ملیهستند.استفادهازظرفیتهایبسیارباالیدریاو
توجه ویژه متولیان به پژوهشهای کاربردی از طریق
انج��ام طرحهای محوری ،طرحه��ای کالن و بین
رشته ای در حوزه دریا اهمیت زیادی دارد .بنابراین
پیشنهاد می نمایم متناسب با نقشه راه تدوین شده،
با تعری��ف طرحهای کالن ملی فن��اوری دریایی،
زمینه های فعالیت منسجم تر و وسیع تر در سطح
دانشگاههایکشورومراکزتحقیقاتیوابستهصورت
پذی��رد و به صورت واقعی اعتبارات الزم تخصیص
داده شود .متاسفانه حجم اعتبارات تخصیص داده
شده در بخش تحقیقات دریایی بسیار محدود بوده
و با نیازهای فعلی و آتی کشور همخوانی ندارد .تعداد
طرحهای کالن مصوب در حوزه دریا ،اعتبارات پیش
بینی ش��ده و مهم تر از همه اعتبارات محقق شده
گویای این موضوع است.
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
دکتر مجید عباسپور مدیر گروه صنایع دریایی دانشگاه صنعتی شریف

کمک شایان دانشگاه در کسب دانش فنی و انتقال تکنولوژی به صنعت
دانشگاه میتواند در کسب دانش فنی و انتقال تکنولوژی کمک شایانی به صنعت نماید .ضروری است اساتید دانشگاه به عنوان مشاوران
فناوری در کنار صنایع قرار گیرند تا هم خود با مشکالت صنعت آشنا شوند و هم بتوانند از توانمندیهای علمی خود در بخش مشاوره به
صنعت و مشخص کردن نیازهای فناوری و کمک در دستیابی به آنها بهر ه گیرند.

وزارتصنایع،سازمانمدیریتوبرنام هریزیو
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریازجمله
نهادهاییهستندکهدرطولسالهایگذشته
حرکتهایمثبتیدرجهتحمایتدرحوزهآموزش
وپژوهشصنایعدریاییانجامدادهاند.لکنامکان
استفادهازتسهیالتینظیرسهولتدرتامینقطعات
موردنیازصنایعدریاییوتسریعدرآنهانیازمندتدوین
قوانینیاستکهاینمهمازطریقمجلسشورای
اسالمیامکانپذیرخواهدشد.

مهمتری�ن چالشه�ا و
کمبودهای�ی که در ح�ال حاضر در بخش
آموزش و تحقیقات دریایی در آن مجموعه
وجود دارد چیست و در جهت رفع آنها چه
اقداماتی میتواند صورت گیرد؟

در طی س��الهای گذش��ته اقدامات مناسبی در
بخش تحقیقات دریایی صورت گرفته اس��ت که
از آن جمله ایجاد هسته صنایع دریایی در معاونت
علمی پژوهشی ریاس��ت جمهوری ،ایجاد قطب
صنایع دریایی و تاسیس صندوق توسعه صنایع
دریایی کش��ور در سال  1388بوده است .احداث
کانال تست شناورها و سازههای دریایی در سطح
ملی نیز از جمله اقداماتی بوده است که میتواند در
امر بهبود تحقیقات در حوزه صنایع دریایی کمکی
شایان نماید .هرچند در حوزه آموزش تعدادی از
دانشگاههای دولتی نظیر دانشگاه صنعتی شریف,
دانش��گاه امیرکبیر و چند دانش��گاه دیگر فعال
میباش��ند و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
اس�لامی نیز در این زمینه فعال میباش��د ،لکن
ضروری است توسعه رشتههای تخصصی هنوز در
بخش آموزش مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
مهمتری�ن دس�تاوردهای آن
مجموعه در بخ�ش پژوهش و تحقیقات
دریایی طی سالهای اخیر چه بوده است؟

همکاری در پروژههای صنعتی ،نظیر پژوهش در
حوزهطراحیشناورهایتندرو،بهبودسیستمهای
رانش ،بررسی هیدرودینامیکی سازههای دریایی و
نحوه اصالح در طراحی آنها ،از جمله این فعالیتها
بوده است.
آی�ا آزمایش�گاههای علم�ی و
نرمافزارهای�ی تخصص�ی در آن مجموعه
وجود دارد و با چه کمبودهایی همراه است؟

در حال حاضر آزمایشگاه صنایع دریایی دانشگاه
صنعتی ش��ریف در زمره معدود آزمایشگاههای
موجود در کش��ور میباشد که مورد بهرهبرداری
اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی میباشد.
این آزمایش��گاه دارای کانال تست شناور مدل،
کانال تولید موج و تونل کاویتاس��یون میباشد
که در آزمایش پروانههای شناورها میتواند مورد
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استفاده قرار گیرد .طبیعی است انجام آزمایشات
با دقت بیشتر نیازمند تجهیزات بیشتری از جمله
کانال تست با ابعاد بزرگتری میباشد.
آن مجموعه چه اقداماتی برای
کاربردیتر کردن تحقیقات ,پژوهشها و
پایاننامههای دانشجویی داشته است؟

همانگونه که مطلع هس��تید نقش��ه راه صنایع
دریای��ی با همکاری متخصصین و اعضای هیات
علمی دانشگاههای کشور تدوین گردیده و آخرین
مراحل تصویب را س��پری مینمای��د .امیدواریم
پیشبینیهای صورت گرفته در این نقش��ه راه
بتواند در جهت کاربردی نمودن تحقیقات و پایان
نامه های دانشجویی موثر باشد.
ارزیاب�ی جنابعال�ی از ارتباط
صنع�ت و دانش�گاه در س�الهای اخی�ر
چیست؟ چه پیشرفتهایی داشته و با چه
چالشهاییروبروست؟

طی سال های گذشته همواره گالیه دانشگاهیان
بیتوجه��ی صنعت به دانش��گاه و گالیه صنایع
ناکارامدی دانش��گاهها در کم��ک به صنایع بوده
اس��ت .بارها از زبان مدیران صنعتی شنیده شده
که واگذاری کار به دانشگاه موجب طوالنی شدن
و بعضاً منجر به عدم اجرای خواستههای صنعت
شده است .بنده به خاطر دارم که یکی از سازمانها
نیاز به تعدادی شناور داشت و به منظور کمک به
ساخت داخل مقرر شد که  2شناور در کشور هلند
با حضور کارشناسانی از صنعت داخل 2 ،شناور در
داخل با حضور کارشناسان خارجی و  2شناور ک ً
ال
در داخل ساخته شود (به غیر از سیستم رانش).
بخش اول انجام ،ولی بخش دوم بس��یار طوالنی
گردی��د تا جایی که صنعت هلندی درخواس��ت
س��اخت در داخل هلند را نمود .در مورد دیگری
سفارش یک نفتکش به یک شرکت کرهای داده
شده بود ،لکن در بخش نظارت بر ساخت مکانیزم
مش��خصی که بتواند منجر به انتقال دانش فنی
بش��ود صورت نگرفته بود .به نظر بنده دانش��گاه
میتواند در کسب دانش فنی و انتقال تکنولوژی
کمک ش��ایانی به صنعت نماید .ضروری اس��ت
اساتید دانشگاه به عنوان مشاوران فناوری در کنار
صنایع قرار گیرند تا هم خود با مشکالت صنعت
آشنا ش��ده و هم بتوانند از توانمندیهای علمی
خود در بخش مشاوره به صنعت و مشخص کردن
نیازهای فناوری و کمک در دستیابی به آنها بهره
گیرند .تا زمانی که اعمال سیاستی برد-برد برای
صنعت و دانش��گاه وجود نداشته باشد مشکالت
موجود بین این دو نهاد پا برجا خواهد ماند.
با توجه به افزایش شرکتهای

دانشبنیانوگسترشفعالیتآنها،ارزیابی
شما جهت اس�تفاده از این فرصت برای
توسعه اقتصادی دانش بنیان چیست؟

با توجه به گسترش رشتههای مرتبط با مهندسی
دریا و دور ساختن فارغالتحصیالن این رشتهها
از تفکر کارکردن در نهادها ،سازمانها ،و صنایع
وابس��ته به دولت ،ضروری است تسهیالت الزم
برای توس��عه بیش��تر ش��رکتهای دانشبنیان
فراهم گردد .این ش��رکتها نباید صرفاً محصول
محور بوده بلکه در زمینه ارائه خدمات صنعتی،
مشاورهای و طراحی نیز بتوانند فعالیت نمایند.
آی�ا توجه و حمایت الزم به حوزه
آموزشوتحقیقاتدریاییازسویوزارتخانهها
و سایر مراکز ذیربط صورت میگیرد؟

وزارت صنایع ،س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله
نهادهایی هس��تند که در طول س��الهای گذشته
حرکته��ای مثبتی در جهت حمای��ت در حوزه
آموزش و پژوهش صنایع دریایی انجام دادهاند .لکن
امکان استفاده از تسهیالتی نظیر سهولت در تامین
قطعات مورد نیاز صنایع دریایی و تس��ریع در آنها
نیازمند تدوین قوانینی است که این مهم از طریق
مجلس شورای اسالمی امکانپذیر خواهد شد.
ب�ه نظر جنابعال�ی با توجه به
رتبه علمی خوب ایران در جهان مربوط به
چاپ مقاالت حوزه مهندس�ی دریا چرا از
این ظرفیت مهم علمی در صنعت به خوبی
استفادهنمیشود؟

این رتبه مناس��ب نش��ان دهنده آن اس��ت که
محققی��ن ایران��ی در جهت تجزی��ه و تحلیل و
کشف نایافتهها در حوزه تکنولوژی در مهندسی
دریایی از توانمندی باالیی برخوردار میباش��ند.
اما همانگونه که اشاره شد نبود مکانیزم مناسب،

و ی��ا عمل نکردن ب��ه راهحلهایی که در جهت
برقراری ارتباط مناس��ب بین صنعت و دانشگاه
که آنهم خود به نوعی به نبود مکانیزمهایی قابل
قبول برمیگردد ،موجب ش��ده اس��ت که از این
توانمندیها در حد قابل قبول بهره گرفته نشود.
با توجه به نهایی س�ازی 11
محور فناوری در نقشه راه فناوری دریایی
کشور و همکاری دانش�گاهها و مراکز در
تدوین آن ،ارزیابی و نظر شما در خصوص
این نقشه راه چیست؟

بنده در بخشی از تدوین نقشه راه فناوری دریایی
کشور مشارکت داشته و کلیه محورهای آن را نیز
مورد مطالعه و بررسی قرار دادهام .به نظر میرسد
در صورتی که همه سازمانها و صنایع ذیربط به
این نقشه راه عمل نمایند ،میتوان شاهد تحول
مناسبی در این بخش از صنعت مهم کشور بود.
مهمتری�ن اولویته�ای
پیشنهادی ش�ما جهت بررس�ی و طرح
در قطعنامه پایان�ی «نوزدهمین همایش
بینالمللیصنایعدریایی»چیست؟

 -1رفع مش��کالت موج��ود در رابطه با صندوق
توسعه صنایع دریایی کشور
 -2ایجاد مکانیزمهای مالی و اجرایی جهت حضور
متخصصین و اس��اتید حوزه صنای��ع دریایی در
صنایع دریایی کشور در قالب امور مشاورهای و...
 -3تالش در جهت تدوین و تکمیل استانداردهای
مرتبط با ساخت و نگهداری شناورهای دریایی
 -4تقویت شرکتهای گواهی دهنده کیفیت در
حوزه صنایع دریایی به نحوی که بتوانند در عرصه
بین المللی با شرکتهای خارجی رقابت نمایند.
 -5تالش بیش��تر در آموزش ،جهت ارتقا توجه
به فرهنگ اس��تفاده از دریا در مقاطع تحصیلی
ابتدایی و متوسطه
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نوزدهمینهمایشبینالمللیصنایعدریایی-جزیرهکیش
مهندس ابوالقاسم رحمانی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

تاسیسات دریایی حرف نخست را نه تنها در ایران بلكه در منطقه میزند
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با اشاره به توانمندی و ظرفیت های شركت تحت مدیریت خود گفت :این شركت
حرف نخست را نه تنها در ایران بلكه در منطقه میزند.
مهندس ابوالقاسم رحمانی ،تاسیسات دریایی را
نخستین ش��ركت دارای امكانات ویژه فراساحلی
نفت و گاز در منطقه دانست که شناورهاAsset ،
و مدیریت این ش��ركت ،ویژگ��ی های كم نظیر
شركت تاسیسات دریایی به شمار می آیند.
وی با طرح این موضوع كه یکی از شناورهای این
شركت اخیرا به ركورد  2.7کیلومتر عملیات لوله
گذاری در اجرای پروژه های در حال اجرا؛ دست
یافته اس��ت؛ به قابلیت نصب سازههایی با وزن 5
هزار تن تاكید كرد .به گفته این مقام مسئول ،در
این مدت حدود  2400کیلومتر خط لوله  32اینچ
در بس��تر دریا نصب شده؛ این در حالی است كه
امکانات یاد شده در ده سال گذشته در این کشور
وجود نداشته است.
مهندس رحمانی همچنین تصریح كرد :به اعتقاد
ش��ركت های معتبر بین المللی طرف مذاكره با
 ( IOECك��ه با برخی از آنه��ا توافق نامه هایی
منعقد ش��ده است) ،شركت تاسیس��ات دریایی
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از لحاظ فنی ،مهندس��ی ،تامی��ن کاال و خدمات
همچنین در خص��وص امكان��ات اجرایی حرف
نخست را میزند.
وی با تاكید بر اینكه ش��ركت متبوعش در هر 4
مناقصه فاز  11پارس جنوبی از س��وی ش��ركت
توتال ،تعیین صالحیت شده است ،تصریح كرد:
خوشبختانه ظرفیت های  IOECاز لحاظ فنی،
مهندسی و اجرایی در هر 4مناقصه مربوط به پروژه
فراساحل فاز 11پارس جنوبی تایید شده است.
مدیر عامل بزرگترین ش��رکت فراساحلی کشور
با تاكید بر اینكه تا زمان مش��خص ش��دن نتایج
ب��رای مناقصه های فاز  11كه ب��ه یك تا یك و
نیم س��ال زمان نیاز دارد؛ نیازمند واگذاری پروژه
های دیگر به این ش��رکت فعال در عرصه نفت و
گاز فراساحلی هستیم ،افزود :تا آنزمان پروژه های
دیگری نیز وجود دارد كه در صورت واگذاری آنها
به تاسیسات دریایی می توانیم شرایط كنونی این
شركت را بهبود بخشیم.
وی همچنین ادام��ه داد :به رغم توانمندی های
نیروی انسانی متخصص این شركت؛ ولی نگهداری
نیروهای فنی و مهندس��ی تاسیسات دریایی ،در
ش��رایطی كه پروژه ها به پایان خود نزدیك می
گردد؛ دشوار به نظر می رسد.
مهندس رحمانی با تاكید بر اینكه این نیروهای
متخصص با امید ب��ه آینده فعالیت می كنند تا
شركت تاسیسات دریایی بتواند همچون گذشته
راهبری حجم زیادی از پروژه های صنعت نفت و
گاز دریایی را به انجام رساند ،تصریح كرد :نیروهای
انسانی ما كه سالها برایشان سرمایه گذاری شده
است  Assetاین شركت به شمار می آیند.
وی با تاكید بر اینكه نگهداری امکانات و ظرفیت
های ایجاد شده در این شركت تخصصی نیازمند
توجه ویژه از س��وی مسئولین کشور است ،ادامه
داد :پی��ش از این درصورتیكه مطرح می ش��د؛
خطوط لوله دریایی می بایست در عمق  70متری
دری��ا ،نصب گردد؛ تا حد زیادی عجیب و دور از
ذهن مینمود؛ این در حالی است كه ظرفیت یاد
شده هم اكنون در کشور ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت تاسیس��ات دریایی در بخش
دیگری از س��خنانش با تاكی��د بر اینكه تا پیش

از ای��ن (در اوج كاری ش��ركت) بالغ ب��ر  4هزار
نفر در یاردهای تاسیس��ات دریایی در خرمشهر
فعالیت داشته اند ،ادامه داد :با پایان یافتن پروژه
ها ،این تعداد هم اكنون کاهش یافته و امید می
رود با واگذاری پروژه های جدید به این ش��رکت
فراساحلی شاهد افزایش اشتغال زایی در منطقه
محرومخرمشهرباشیم.
وی با اشاره به سكوهای پروژه میدان نفتی فروزان
كه تا پیش از این در كره س��اخته می ش��د نیز
ادامه داد :در دوران پیشین مدیریتی این شركت،
ساخت دو سكوی فروزان به کره واگذار شده بود؛
این در حالی اس��ت كه با تالش های انجام شده
دو س��كوی  6و  7هزار تنی تولیدی و مس��كونی
این میدان به منظور تكمیل مراحل ساخت از كره
به ایران منتقل و شركت كره ای خلع ید شد تا با
ساخت این سازه ها در ایران شاهد اشتغال زایی
در این منطقه باشیم.
وی اب��راز امیدواری کرد؛ ب��ا تخصیص اعتبار به
منظور ساخت این سازه ها به شرکت تاسیسات
دریایی شاهد اجرای به موقع این پروژه باشیم.

Marine Engineering
سامان رضایی نایب رئیس انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

گردش چرخه اقتصاد و اشتغال با بومی سازی در حوزه دریایی و دریانوردی
یکی از مشکالت و دغدغه ها در حال حاضر حضور دریانورد خارجی بر روی شناورهای کشورمان است که با توجه به فرمایشات حضرت آیت اهلل
خامنه ای در خصوص اشتغال ،امید آن است بتوانیم با حمایت ارگان ها ،شاهد آن باشیم که حضور نیروی خارجی بسیار کمرنگ تر از سابق شود.

طي يك سال گذشته و شرایط
ایجاد شده در عرصه اقتصادی کشور ،روند
فعاليت آن مجموعه چه سيري داشته است
و همچنین با چه چالش هایی روبروست؟

همانگونه که از نام و عنوان انجمن صنفی پیداست،
انجمن یک مجموعه و سازمان مردم نهاد هست و
ماموریت اصلی و وظیفه آن حل مشکالت صنفی
و ایجاد پویایی و نشاط در فضا و محیط های کار در
صنعت دریایی است .و با اینکه به صورت مستقیم
در عرصه اقتص��ادی ورود نمی کند ،اما با تکیه و
تاکید بر نقش تعیین کنن��ده و منحصر به فرد،
نیروی متخصص دریایی و دریانوردان و لزوم توجه
معقول و منطقی به نیازهای صنفی این نیرو ،یاری
رسان کلیه سازمانها و شرکتهای تجاری فعال در
عرصه دریایی است.
خوشبختانه با توجه به فعالیتهای گسترده انجمن
در س��ال های اخیر ،باعث ش��ده ت��ا نگاه و توجه
سازمانها و نهادهای تصمیم گیر به این مجموعه
صنفی و مردم نهاد تغییر کند و مسئولین روی آن
حساب بیشتری داشته باشند ،همچنین استقبال
جامعه دریایی و دریانوردان از این فعالیتها ،نشان از
ضرورت و نیاز به فعالیت مجموعه ای مانند انجمن
صنفی می باشد ،به عبارت بهتر صنعت کارآمد با
بازدهی ب��اال در گروی صنف پویا و صنف پویا در
گروی فعالیت مجموعه های مردم نهادی همچون
انجمن صنفی می باشد.
دستاوردها و فعالیت های مهم
خود را معرفی نمائید؟

 گس��ترش حوزه های هم��کاری در دو بخشداخل��ی وبین الملل��ی و افزایش نقش انجمن به
عن��وان نظر و صدای مس��تقیم و بدون واس��طه
دریان��وردان ایرانی در اجالس های بین المللی و

انتقال این نظر به مسئولین و سازمانهای تصمیم
گیر در حوزه دریا و دریانوردی ،گزارشات و نتایج
این جلسات و همکاریها  ،از طریق ابزار رسانه ای
انجمن و از جمله س��ایت و نشریه کرانه و کانال
تلگرامی انجم��ن و  ...و همچنین مصاحبه های
متع��دد با خبر گزاریها به اط�لاع جامعه دریایی
کشور رسانده شده است.
 ایجاد ارتباط نزدیک با جامعه دریایی و پیگیریمطالبات صنفی دریانوردان در دو بخش شرکتهای
دولتی مانند شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی ج.ا.ا و
بخش دریانوردان آزاد که خوشبختانه که در برخی
موارد با موفقیت کامل همراه بوده و در برخی موارد
هم در حال پیگیری و رایزنی هستیم..
مش�كالت اصل�ي مجموع�ه
صنايع دريايي كش�ور را در مقطع كنوني
چهمیدانيد؟

توجه ناکافی و با عدم وجود یک نقشه جامع راه
در ای��ن صنعت به عنوان یکی از ارکان توس��عه و
پیش��رفت ملی ،مش��ارکت پایین و غیر هدفمند
نیروی کار متخصص و منابع انسانی در این حوزه
و عدم تعریف و به کار گیری نقش این نیرو در این
نقشه راه .همچنین بیگانگی و فاصله بین صنعت
و دانش��گاه در این حوزه بسیار مشهود هست به
گونه ای که بخش اعظمی از تحقیقات و پایان نامه
های دانشگاهی هیچگونه سازگاری و همگامی با
نیازهای روز صنعت ندارند.
آي�ا در يك س�ال گذش�ته با
فعالی�ت مش�خصي در راس�تای تحق�ق
اهداف "اقتص�اد مقاومت�ی" در این حوزه
برخورد داش�تهاید؟ چه موانع�ی را در این
مسیر شاهد بودهايد؟

یک��ی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی اس��تفاده
از مناب��ع ،توانمندی و امکانات داخلی اس��ت.
یکی از این منابع ،س��رمایه و منابع انس��انی و
نیروی کار متخصص داخلی هست .انجمن بنا
به رسالت و ماهیت ذاتی خود همواره به دنبال
ب��ه کار گیری حداکثری از دریانوردان ایران در
کش��تی های ایرانی است و در گام بعدی ایجاد
فرصت و امکان اشتغال برای دریانوردان ایرانی
در دیگر کشورهاست.

یکی از مشکالت و دغدغه ها در حال حاضر حضور
دریانورد خارجی بر روی ش��ناورهای کش��ورمان
اس��ت که با توجه به فرمایشات حضرت آیت اهلل
خامنه ای در خصوص اش��تغال امید آن است که
انجمن بتواند با حمایت ارگان ها شاهد آن باشیم
که حضور نیروی خارجی بسیار کمرنگ تر از سابق
خواهد شد.
ب�ا توجه به تأكيد دولت مبنی
ب�ر توجه بیش�تر ب�ه بخ�ش خصوصي،
چ�ه انتظارات�ي از دول�ت ،وزارتخانهها و
سازمانهای مرتبط با حوزه دريايي داريد؟

انجمن ی��ک مجموعه خصوصی نیس��ت اما به
عن��وان یک مجموعه مردم نهاد انتظارش از این
ارگان ه��ا و وزارت خانه ها در یک کلمه خالصه
میش��ود"حمایت" اما در قل��ب این کلمه حالت
ه��ای مختلف حمایت جای میگیرد که میتواند
دلگرمی و پشتوانه مناسبی برای تمام اتحادیه و
انجمن ها باشد.
"شورای عالی صنایع دریایی"
در س�الهای اخیر فعالتر از گذشته بوده و
پیگیریه�ا و اقداماتی را دس�تور کار خود
دارد ،همچنین "قانون توسعه و حمایت از
صنایع دریایی" در این شورا مصوب شده
اما هنوز کامل اجرا نش�ده اس�ت ،ارزيابي
شما از عملكرد اين شورا در سالهای اخیر
چيست؟

انجمن در سالهای گذشته در این شورا که در وزارت
صنایع برگزار می شد ،حضور داشته است ،اما آنچه
مشخص هست تصویب صرف قانون و عدم ضمانت
در اجرا هیچگونه فایده و سودی نخواهد داشت.
مهمتري�ن اولويته�اي
پيشنهادي شما جهت بررسي و طرح در
قطعنامهپاياني"نوزدهمینهمایشصنایع
دریایی"چيست؟

مشکالت بزرگی که امروز کشور با آن روبه رو است
بحث بیکاری میباشد که عوارض و تاثیر منفی بر
قشر جوان ما گذاشته است و این موضوع نیازمند
برنام��ه هدفمند دارد و بومی س��ازی مش��اغل و
استفاده از نیروی انسانی داخلی در صنایع دریایی و
دریانوردی میبایست در دستور کار قرار گیرد.
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نمایشگاه

استقبال اروپاهی ها برای
گسترش همکاری های
دریایی با ایران
به دنبال گس��ترش ارتباط��ات خارجی صنایع
دریایی و دریانوردی ایران ،ش��رکت های بزرگ
این حوزه در اروپا اقدام به حضور در نمایش��گاه
 IRANIMEX2017نموده اند که می توان
از کشورهای هلند ،آلمان ،سوئد ،ایتالیا ،فرانسه،
دانمارک ،فنالند و اسپانیا نام برد.

همچنی��ن با ارتباطات جدید ص��ورت گرفته با
کش��ور نروژ ،ش��رکت  Hoglundو  4شرکت
بزرگ دیگر از این کش��ور در جمع شرکت ها و
فعالین صنایع دریایی و دریانوردی ایران و جهان
در جزیره کیش قرار می گیرند.
کشور نیمه اروپایی ترکیه نیز که دارای روابط
اقتصادی و مب��ادالت تجاری زیادی در زمینه
های گوناگون صنعت��ی و غیرصنعتی با ایران
می باشد ،از نمایشگاه IRANIMEX2017
استقبال و ش��رکتهای ترک در این نمایشگاه
حض��ور خواهند داش��ت که می توان به س��ه
شرکت بزرگ در زمینه کشتی سازی و تعمیر
انواع شناور اشاره نمود.
خاطر نشان می شود ،برپایی نوزدهمین نمایشگاه
بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران که
حتی االمکان مطابق با آخرین دستاوردهای روز
نمایشگاهی دنیا برگزار می شود ،می تواند نقش
بسزایی در شناسایی و گسترش مناسبات تجاری
و ایجاد فرصتهای س��رمایه گ��ذاری بین مراکز
صنای��ع دریایی و دریانوردی و طرفهای خارجی
آنها ایفا نماید.
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 Albert GmbHو Liebherr

کیش شاهد حضور شرکتهای بزگ دریایی آلمان
آلمان به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین
کشورهای اروپایی در صنایع دریایی همیشه نگاه
مثبتی به صنعتگران و فعاالن این حوزه در ایران
داشته و امسال نیز شرکت های آلمانی در نمایشگاه
 IranImex2017کیش حضور دارند.
در پی تالش و مذاکرات صورت گرفته با شرکت
ها و انجمن های آلمان ،یکی از پیشرفته ترین
کشورهای اروپایی در صنایع دریایی که همیشه
نگاه مثبتی به صنعتگران و فعاالن این حوزه در
ایران داشته اند ،ش��رکت های بزرگی همچون

 Albert GmbHو  Liebherrدر نمایشگاه
 IranImex2017حضور دارند.
دبیرخانه نمایشگاه ،از کلیه ارگانها ،سازمان ها
و شرکت های فعال و مرتبط با صنایع دریایی،
دریانوردی و صنایع وابسته دعوت نمود همانند
س��ال های گذش��ته با برنامه مناسب و به طور
گس��ترده در نمایشگاه حضور داش��ته و از این
فرصت طالیی برای ارائه دستاوردهای کشورمان
و انجام مذاکرات پیرامون توس��عه و رش��د این
صنعت ،بهره گیری کامل را داشته باشند.

IranImex2017

حضور پاویون کشورهای مختلف در نمایشگاه

امسال نیز همانند دو سال گذشته شاهد حضور
پاویون کش��ورهای مختلف از جمل��ه دانمارک،
فنالند ،ک��ره جنوبی ،چی��ن و  ...در نوزدهمین
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی
ایران خواهیم بود .بر اساس اعالم دبیرخانه انجمن
مهندسی دریایی ایران ،با تالش و اقدامات صورت
گرفته توسط این انجمن و حمایتهای ارگانهای
دریایی کش��ور ،از سال  94شاهد حضور هر چه
گسترده تر و بیشتر شرکت های بزرگ خارجی
در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی بوده ایم.
امسال نیز همانند دو سال گذشته شاهد حضور
پاوی��ون دریایی از کش��ورهای مختلف از جمله
دانم��ارک ،فنالند ،ک��ره جنوبی ،چی��ن و  ...در
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی
و دریانوردی ای��ران  IranImex2017خواهیم

ب��ود و حضور ش��رکت ه��ای مطرح��ی از این
کش��ورها در این نمایشگاه فرصتی مناسب برای
ارائه دستاوردهای کشورمان در این حوزه و انجام
مذاکرات پیرامون توسعه و رشد این صنعت برای
سازمان ها و شرکت های فعال در زمینه صنایع
دریایی ،دریانوردی و صنایع وابسته است.

Marine Engineering
 DAMENو ROYAL IHC

حضور شرکت های بزرگ دریایی هلند در کیش
دو ش��رکت ب��زرگ  DAMENو ROYAL
 IHCبه همراه حدود  10شرکت دیگر از کشور
هلند در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی و دریانوردی کیش در کنار بیش از 300
ش��رکت داخلی و بین المللی حض��ور خواهند
داشت.
امید آن می رود ش��رکت های داخلی نیز با
برنامه ریزی مناس��ب بتوانن��د از این فرصت

بوج��ود آم��ده اس��تفاده الزم را ببرن��د و با
حضور خ��ود در نمایش��گاه صنایع دریایی و
دریانوردی کیش ضمن مذاکره با شرکتهای
خارج��ی ،در ارائه دس��تاوردهای خود موفق
باش��ند .نمایش��گاه دریای��ی کی��ش تحت
عنوان  IRANIMEX2017امس��ال نیز
همانند س��ال گذشته میزبان شرکت هایی از
کش��ورهایمختلفجهاناس��ت.

Korea pavilion in IranImex2017

نمایشگاه

حضور بیش از 500
بازدید کننده خارجی از
IranImex2017
امس�ال ش�اهد حضور بیش از  500بازدید
کننده خارجی از نمایشگاه صنایع دریایی
و دریانوردی کیش خواهیم بود.
دبیرخانه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
دریای��ی و دریانوردی اعالم کرد ،با توجه به ثبت
نام انجام شده در سامانه جدید تارنمای نمایشگاه،
امسال شاهد حضور بیش از  500بازدید کننده
خارجی از این نمایشگاه در جزیره کیش خواهیم
بود .همچنین استقبال خوبی توسط انجمن ها
و س��ازمان های بین المللی دریایی برای حضور
در نمایشگاه  IranImex2017صورت پذیرفته
اس��ت که می توان به انجم��ن مرکزی الیروبی
هلن��د ،انجمن دوس��تی ای��ران و هلند ،انجمن
دوس��تی ایران و نروژ و آژانس توسعه اقتصادی
بوسان  -کره جنوبی نام برد.
دبیرخانه این نمایش��گاه اعالم داشت :مفتخریم

پاویون کره جنوبی در نمایشگاه
دو ش��رکت ب��زرگ  DAMENو ROYAL
 IHCبه همراه حدود  10شرکت دیگر از کشور
هلند در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
دریایی و دریانوردی کیش در کنار بیش از 300
ش��رکت داخلی و بین المللی حض��ور خواهند
داشت.
امید آن می رود ش��رکت های داخلی نیز با
برنامه ریزی مناس��ب بتوانن��د از این فرصت

بوج��ود آم��ده اس��تفاده الزم را ببرن��د و با
حضور خ��ود در نمایش��گاه صنایع دریایی و
دریانوردی کیش ضمن مذاکره با شرکتهای
خارج��ی ،در ارائه دس��تاوردهای خود موفق
باش��ند .نمایش��گاه دریای��ی کی��ش تحت
عنوان  IRANIMEX2017امس��ال نیز
همانند س��ال گذشته میزبان شرکت هایی از
کش��ورهایمختلفجهاناس��ت.

به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ صنایع
دریای��ی ،دریانوردی و فراس��احل ای��ران ،نوید
اس��تقبال و مشارکت س��ازمان ها ،شرکت ها و
فعاالن بین المللی را در نمایشگاه صنایع دریایی
کیش را بدهیم .در طول این سال ها با حمایت
و پشتیبانی کلیه ارگانها ،سازمان ها ،شرکت ها،
مدیران و مس��ئوالن کشوری و لشکری توانسته
ایم از این مس��یر پر فراز و نش��یب عبور کنیم و
ب��ا یکپارچگی و اتحاد بزرگتری��ن گردهمایی و
مهمترین رویداد صنایع دریای��ی ،دریانوردی و
فراساحل را در منطقه به نام ایران ثبت نماییم.
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صدرا ،میزبان نشست ستاد اجرایی نوزدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

صـدرا ،محفل دست اندرکاران همایش و نمایشگاه نوزدهم
جلسه ستاد اجرایی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی به میزبانی شرکت صنعتی
دریایی ایران (صدرا) با حضور نمایندگان ارگانها و سازمانهای مختلف برگزار شد.
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در نشست ستاد اجرایی
نوزدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ،ضمن خیر
مقدم و تشکر از حضور حاضرین در این جلسه ،پیروزی جبهه مقاومت
در برابر استکبار جهانی و حذف گروه جعلی و ساختگی داعش در منطقه
را تبریک گفت.
محمد رحیم دهقانی در ارتباط با وضعیت صدرا از دو سال پیش تاکنون
گزارشی ارائه و اظهار داشت :بعد از بازگشت شرکت صدرا به قرارگاه خاتم
االنبیاء (ص) در این مدت با همت قرارگاه و کمک ها و پشتیبانی دولت و
همچنین حمایت معنوی انجمن مهندسی دریایی ایران ،الحمداهلل امروز
وضعیت شرکت صدرا بهتر و کامال متفاوت با دو سال قبل شده است.
وی با بیان اینکه در تمامی پروژه ها پیش��رفت فیزیکی خوبی داریم و
برخی نیز تحویل شده است ،افزود :تا پایان سال  96ان شااهلل بقیه پروژه
ها اتمام و تحویل خواهند شد.
مدیرعامل صدرا گفت :امیدواریم در ادامه مسیر با حمایت همه ارگانها،
شاهد رونق بیشتر شرکت صدرا در صنایع دریایی باشیم.
در ادامه این نشست دبیرکمیته علمی همایش با اشاره به استقبال صورت
گرفته از همایش و دریافت بیش از  450مقاله در  10محور تعیین شده،
اظهار داشت :از این تعداد  350مقاله پس از داوری پذیرفته شده است.
دکتر محمد بهاری افزود :از تعداد مقاالت پذیرفته شده بر حسب نمره
و محورهای همایش 50 ،مقاله شفاهی و  100مقاله بصورت پوستر در
روزهای همایش ارائه خواهد شد.
وی گفت :همچنین استقبال قابل توجهی از کارگاه ها صورت گرفته است
که در نظر است در محورهای متنوع  20کارگاه توسط متخصصان ایران
و کشورهای پیشرو در صنایع دریایی ارائه شود و تالش شده پیمانکاران
با توجه به تجاربشان در انجام پروژه ها ،بیشتر در کارگاه ها ورود کنند.
دبیرکمیته علمی همایش نوزدهم صنایع دریایی با بیان اینکه در برنامه
ه��ای همایش یک پانل تخصصی تحت عنوان "پانل نفت و گاز" پیش
بینی گردیده ،خاطر نشان کرد :برای این پانل شش محور تعیین شده
و مدیریت آن با آقای دکتر منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت
ملی نفت ایران خواهد بود که قرار است بیشتر به معضالت و مشکالت
کارفرمایان در زمان انجام پروژه ها بپردازد.
مدیر اجرایی همایش نوزدهم صنایع دریایی نیز در این نشست با اشاره به
اقدامات انجام شده در بخش اجرایی همایش از جمله ثبت نام متقاضیان،
تهیه برنامه ،دعوت مسئولین و سخنرانان ،اعالم داشت :میزگرد تخصصی
تحت عنوان"راهکارها و روشهای توسعه صنعت دریایی و دریانوردی در
برنامه ششم توسعه کشور" با حضور مدیران ارشد از ارگانهای مختلف در
این همایش برگزار می شود.
مهندس فالحتی آذر با بیان اینکه دریافت تیزرهای تبلیغاتی شرکتها
در حال انجام اس��ت از نمایندگان حاضر در جلسات درخواست نمود
برای تس��ریع در انجام امور ،همکاری و هماهنگی الزم را با دبیرخانه
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مجیدایزدخواه،مدیراجرایینمایشگاهبیناملللیصنایعدریایی
ودریانوردیاعالمکردجلسهایباکنسرسیومانجمنالیروبی
اروپا ( )Cedaبرگزاروقرارشد درهمایش نوزدهم حضور
داشته باشند وکارگاهی نیزارائه دهند .سپس به حضور بیش
از 250شرکت داخلی وشرکتهای خارجی ازکشورهای مختلف
ازجملههلند،آملان،ایتالیا،فرانسه،دانمارک،فنالند،
اسپانیا ،کره جنوبی ،چین ،امارات ،عمان و ...درنوزدهمین
نمایشگاهکیشاشارهنمود

Marine Engineering
همایش داشته باشند.
در این جلسه مدیراجرایی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی نیز
گزارشی از حضور پاویون ایران در نمایشگاه یوروپوت رتردام و همچنین تفاهم
نامه های امضا شده بین شرکتهای ایرانی و خارجی از جمله شرکت اروندان با
 Damenو سازمان صنایع دریایی با شرکت  Holland Shipyardsو دیگر
شرکتهای خارجی ارائه نمود.
مجید ایزدخواه در ادامه اعالم کرد جلسهای با کنسرسیوم انجمن الیروبی اروپا
( )Cedaبرگزار و قرار شد در همایش نوزدهم حضور داشته باشند و کارگاهی
نیز ارائه دهند .س��پس به حضور بیش از  250ش��رکت داخلی و ش��رکتهای
خارجی از کش��ورهای مختلف از جمله هلند ،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،دانمارک،
فنالند ،اس��پانیا ،کره جنوبی ،چین ،امارات ،عمان و  ...در نوزدهمین نمایشگاه
کیش اشاره نمود.
وی با تاکید به اینکه امس��ال بازدیدکنندگان از نمایشگاه الزم است در سایت
نمایش��گاه به نش��انی  iranimex.irثبت نام و کارت ورودی خود را دریافت
نمایند ،اظهار داش��ت :با تدابیر اندیشیده شده در محل های ورودی نمایشگاه
نیز ثبت نام در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
در ادمه این نشست حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمایشگاه
و همای��ش از قبیل اعالم نتایج همایش در قالب بیانیه ای در ابتدای همایش
آین��ده و ارائه گزارش��ی از مصوبات و پیگیری های ص��ورت گرفته ،قرار دادن
وقت ویژه ای برای شرکتهای خصوصی کوچک و دولتی مانند ایزوایکو ،صدرا،
اروندان و  ...برای ارائه فعالیتها انجام شده در سالهای اخیر ،برگزاری میزگردهای
اجرایی تر ،پیگیر شدن قرارداد یا تفاهم نامه ای امضاء شده در نمایشگاه جهت
اجرایی شدن ،اندیش��یدن تدابیری برای حضور پررنگ مدیران در نمایشگاه،
برگزاری جلسات آشنایی و مذاکرات مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی ،تقدیر
از فعاالن و پیشکسوتان ،دعوت از شرکت های فعال در بخش صادرات کشور
برای حضور در نمایشگاه ،اندیشیدن تدابیری برای مذاکره با خارجی ها جهت
تأمین منابع مالی پروژه ها در ایران ،اطالع رسانی در رسانه ملی و حضور پررنگ
این رسانه در همایش و نمایشگاه ،ارائه گزارش تصویری در قالب فیلم و تصویر
از نمایشگاه برای شرکت کنندگان در نمایشگاه و توجه ویژه به مستند سازی
نمایشگاه را اعالم داشتند.
الزم به ذکر است ،جلسه ستاد اجرایی همایش و نمایشگاه بین المللی نوزدهم
مورخ  1396/08/30با حضور نمايندگانی از مرکز همکاری های فناوری و نوآوری
ریاست جمهوری ،سازمان بنادر و دریانوردی ،سازمان نقشه برداری کشور ،سازمان
صنایع دریایی ،س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران ،سازمان هواشناسی
کشور ،سازمان ملی استاندارد ایران ،شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران)،
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ،ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دبیرخانه شورای
عالی صنایع دریایی کشور ،صندوق توسعه صنایع دریایی ،شرکت صنعتی دریایی
ایران (صدرا) ،شرکت پتروپارس ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی،
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی
ایران ،شرکت نفت و گاز پارس ،شرکت نفت فالت قاره ایران ،شرکت ملی نفتکش
ایران ،انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران و شرکت فن آوری آبهای عمیق به
میزبانی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) برگزار گرديد.
گفتنی است ،نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی
صنای��ع دریایی و دریانوردی  20الی  23آذر ماه س��ال جاری با حضور مقامات
كشوري ،لشگری ،کارشناس��ان و صاحبنظران ،وزارتخانه ها ،ارگانها ،سازمانها،
نهادها و شرکتهای دریایی کشور در جزیره کیش برگزار ميگردد.
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حضور پاویون تخصصی ایران
در نمایشگاه صنایع دریایی یورو پورت هلند

نمایشگاه فناوری های صنایع دریایی یورو پورت
هلن��د  Europortبا حضور پاویون جمهموری
اسالمی ایران در شهر روتردام هلند برگزار شد.
در این نمایشگاه شرکت های دانش بنیان دریایی
و جمع��ی از متخصصین از بخش های مختلف
دریایی کشور حضور داشتند.
این نمایش��گاه از تاریخ  7نوامبر تا 10نوامبر در
محل نمایشگاهی  Ahoyشهر روتردام دایر بود.
در این نمایشگاه بیش از  1100شرکت از بیش
از  45کش��ور مختلف حضور داش��ته و آخرین
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دستاوردها و محصوالت خود را دراین نمایشگاه
ارائه ش��د .ع�لاوه بر پاویون جمهوری اس�لامی
ایران در این نمایش��گاه کشورهای نظیر فرانسه،
انگلس��تان ،کره جنوبی ،یونان ،لهستان ،رومانی
و  ...حضور داش��تند .الزم به ذکر اس��ت ،پاویون
جمهموری اسالمی ایران ،با حمایت ستاد توسعه
فن��اوری صنایع دانش بنی��ان دریایی و صندوق
نوآوری و ش��کوفایی و هم��کاری انجمن صنفی
سازندگان شناور ،تجهیزات و سازه های دریایی
ایران ،در این نمایشگاه حضور داشتند.

Europort2017

Europort2017

امضای تفاهم نامه بین
شرکت کشتی سازی
اروندان و شرکت دامن
 DAMENهلند

در حاش�یه برگزاری سی و هشتمین دوره
نمایشگاه یوروپورت هلند ،شرکت کشتی
سازی اورندان موفق به امضای تفاهم نامه
با شرکت دامن هلند شد که در راستای این
تفاهم نامه یکی از زیرمجموعه های شرکت
نفت فالت قاره یک فروند کشتی یوتولیتی
جهت س�اخت به ش�رکت کش�تی سازی
اروندان تحت لیس�انس دامن DAMEN
سفارش داد.
در حاش�یه برگ�زاری س�ی و هش�تمین
دوره نمایش�گاه یوروپ�ورت ،تحت عنوان
یوروپورت  2017و حضور موثر و قدرتمند
پاویون تخصصی ای�ران در این گردهمایی
بزرگ صنایع دریایی و فراساحلی ،شرکت
کش�تی س�ازی اورندان موفق ب�ه امضای
تفاهم نامه با شرکت دامن هلند شد.
ای�ن تفاهم نام�ه پیرام�ون مباحثی نظیر
س�اخت ش�ناور در یارد کش�تی س�ازی
اروندان ،آم�وزش نیروی انس�انی ،انتقال
تکنولوژی و  ...به امضاء رسیده است.
تفاهم نامه مذکور می تواند به ارتقاء صنعت
کشتی سازی جمهوری اسالمی ایران کمک
شایانی کند و همین طور پای دیگر شرکت
های مطرح و ب�زرگ فعال در حوزه صنایع
دریایی را برای س�رمایه گ�ذاری در ایران
ب�از نماید .الزم به ذکر اس�ت در راس�تای
ای�ن تفاهم نامه یک�ی از زیرمجموعه های
ش�رکت نفت فالت قاره یک فروند کشتی
یوتولیتی به شرکت کشتی سازی اروندان
جهت س�اخت ب�ا همکاری ش�رکت دامن
تحت لیسانس دامن  DAMENسفارش
داده شد.
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افزایش همکاری های ایران و هلند در ساخت شناور

در جری�ان بازدی�د هیات تخصص�ی دریایی ای�ران از
کارخانه کش�تی سازی دامن  DAMENهلند ،نماینده
بازرگانی این شرکت ضمن امیدواری به افزایش همکاری
ها در آینده نزدیک ،خواستار افزایش تعامالت در حوزه
کشتی سازی و فراساحل با ایران شد.
کش�تی س�ازی دامن  DAMENهلند از س�ال 1927
میالدی ش�روع ب�ه فعالیت نموده و یک�ی از بزرگترین
کارخانجات کش�تی س�ازی اروپا محسوب میشود .این
شرکت دارای  32یارد کش�تی سازی در سراسر جهان
بوده و بیش از 9000نفر در این ش�رکت مش�غول به کار
هس�تند .میزان گردش مالی این شرکت بطور میانگین
دو میلیون یورو در سال بوده و بین 120تا 160کشتی در
سال به مشتریان خود تحویل می دهد.
همزم�ان با برپای�ی پاویون جمه�وری اسلامی ایران
در نمایش�گاه یوروپ�ورت روت�ردام هلن�د ،بازدی�دی
توس�ط هیات تخصص�ی دریایی ایران از ای�ن کارخانه
انجامگرفت.
ضمن بازدید از مرکز طراحی ،نحوه رش�د و تکامل این
شرکت از ابتدای فعالیت تا کنون توسط نماینده فروش

محص�والت دامن در ای�ران بصورت خالص�ه معرفی
گردید .س�اخت انواع ش�ناورهای پش�تیبانی ،بارج،
الیروب ها ،شناورهای تفریحی ،سکوهای فراساحلی
از جمله مهمترین فعالیت های جاری این شرکت بوده
که در سراس�ر جهان محصوالت این شرکت به فروش
می رسد.
یکی از عمده ترین فعالیته�ای  DAMENدر حوزه
تعمیر ش�ناورها بوده اس�ت بطوریکه در سال پیش از
 1500فعالی�ت تعمیراتی توس�ط این ش�رکت بر روی
شناورها صورت گرفته است.
مهمترین اهداف این شرکت برای حضور در بازارهای
جهان�ی عبارتند از تحویل سفارش�ات در کوتاه ترین
زمان ممکن ،ارائه کمتری�ن قیمت با باالترین کیفیت
و داشتن گارانتی محصوالت که باعث رشد چشمگیر
آن شده است.
در ادام�ه ای�ن بازدید ،هیئ�ت ایران�ی از کارگاه های
ساخت ش�ناور و یاردهای این شرکت بازدید به عمل
آوردند و از نزدیک با جدیدترین محصوالت در دست
ساخت آن آشنا شدند.
طی این بازدی�د نماینده بازرگانی این ش�رکت ضمن
امیدواری ب�ه افزایش همکاری ه�ا در آینده نزدیک،
خواس�تار افزایش تعامالت در حوزه کش�تی سازی و
فراساحل با ایران شد.
گفتنی اس�ت ،در جریان ای�ن بازدید پرچم جمهوری
اسالمی ایران در این شرکت برافراشته شد.
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بازدید هیئت ایرانی از کارخانه کشتی سازی
HOLLAND Shipyards

در زمان برگزاری نمایشگاه یوروپورت  2017در کشور هلند ،هیات ایرانی از
شرکت کشتی سازی هلند شیپیارد ،یکی از بزرگترین کارخانجات کشتی
سازی در این کشور ،بازدید به عمل آوردند.
در زمان برگزاری نمایش��گاه یوروپورت  2017در کشور هلند ،هیات ایرانی
در ادامه برنامه ها و فعالیت های خود در این کشور از شرکت کشتی سازی
هلند ش��یپیارد ،یکی از بزرگترین کارخانجات کشتی سازی در این کشور،
بازدید به عمل آوردند.
شرکت کشتی سازی هلند ش��یپیاردز  " Holland Shipyardsاز سال
 1981فعالیت خودش را در زمینه های مختلف از جمله کش��تی سازی و
صنایع فراساحلی آغاز کرده است.
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مهمترین فعالیت این کارخانه در حوزه ساخت انواع یدک کش ها ،کشتیهای
الیروب ،انواع بارج و شناورهای کوچک مسافری است.
در ابتدای این بازدید مارکو هگن دوورن  ،Marco Hoogendoornمدیر
بازرگانی این شرکت به معرفی خالصه تاریخچه و عمده ترین فعالیت ها و
دستاوردهای این کارخانه پرداخت .گزارشاتی از نحوه ساخت شناورهای این
کارخانه و ارائه فیلم های کوتاه از ساخت مهم ترین پروژههای این شرکت از
مهمترین نکات گفته شده از سوی وی بود.
در ادام از قس��متهای مختلف یارد کارخانه توسط تیم اعزامی بازدید بعمل
آمد و توضیحات تکمیلی از بخش های مختلف توس��ط مس��ئول مربوطه
ارائه گردید .مدیربازرگانی این شرکت از عالقه مندی و همکاری با کشتی
سازیهای ایران و تعریف پروژه های مشترک جهت گسترش روابط صنعتی
بین ایران و هلند خبر داد.
الزم به ذکر اس��ت ،این ش��رکت در کشورهای مختلف از جمله چین ،کره
جنوبی و سیرالئون شعبه و مراکز ساخت داشته و فعالیت های خود را در
بازارهای مختلف جهانی گسترش داده است.
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يوروپورت نمايشگاه برتر صنايع دريايي در اروپا
امسال نيز سي و هشتمين دوره نمايشگاه صنايع
دريايي هلند در ش��هر روتردام برگزار شد .بيش از
 1100ش��رکت از  45کش��ور دنيا به عنوان غرفه
دار در اي��ن نمايش��گاه دور هم جمع ش��دند و به
تبادل نظر ،اطالعات و تجربيات خود در حوزههاي
مختلف صنايع دريايي پرداختند .در طول برگزاري
اين نمايش��گاه بي��ش از  30000بازديد کننده از
سراس��ر جهان از يوروپورت بازديد کرد و در تمام
طول برگزاري نمايش��گاه سالن ها مملو از بازديد
کنن��ده بود .اين نمايش��گاه هر دو س��ال يک بار
در کش��وري که مهد صنعت دريا اس��ت ،هلند ،و
در ش��هري که يکي از بزرگتري��ن بنادر جهان در
آن ق��رار دارد ،روتردام ،برگزار ميگ��ردد .در اين
نمايش��گاه کش��ورهايي همچ��ون اي��ران ،ايتاليا،
س��نگاپور ،فرانسه ،فنالند ،انگلس��تان ،چين ،کره
جنوبي ،کرواس��ي ،روماني ،هلند و اسپانيا آخرين
دس��تاوردهاي صنعت دريايي خ��ود را به نمايش
گذاش��تند .همچني��ن در اين رويداد ب��ه تمامي

مسائل و حوزه ها از قبيل صنايع مرتبط با کشتي
سازي ،صنايع س��احلي و فراساحلي ،نفت و گاز و
پتروش��يمي ،بنادر و دريانوردي ،ساخت و تعمير،
صنايع دريايي و دفاعي ،ساخت و تامين تجهيزات
درياي��ي ،خدمات بندري ،مش��اوره و مهندس��ي،
آم��وزش و تحقيق��ات ،اقتصاد درياي��ي ،حمل و
نقل دريايي ،فيزيک دريايي و اقيانوس شناس��ي،
حفاظت از محيط زيست دريايي ،شيالت ،صيد و
آبزي پروري و امور سياحتي و گردشگري پرداخته
مي شود .ساختار نمايشگاه يوروپورت به گونه اي
تعريف ش��ده که تمامي متخصصان و نمايندگان
بخ��ش هاي مختلف ،فروش��نده ه��ا و خريداران،
اپراتوره��ا و مال��کان و در کل تمام��ي بخشهاي
صنعت دريايي را در زير يک سقف گرد هم آورده
تا محل مناسبي جهت مالقات ،داد و ستد ،افزايش
دانش در اين حوزه و کسب و کار باشد.
ب��ه طور کلي يوروپورت در زمينه ها و حوزههاي

بن��ادر و کش��تيراني ،توس��عه و س��اخت بنادر و
تاسيسات بندري ،کشتيراني ،نفتکش و بانکرينگ،
ساخت و تعمير کشتي ،انواع شناورهاي کانتينري،
شناورهاي حملگاز و فراوردههاي نفتي ،شناورهاي
مس��افربري و تفريح��ي ،ش��ناورهاي الي��روب،
يدککش ،سوخترس��ان ،ش��ناورهاي صيادي و
ماهيگيري ،شناورهاي نظامي ،صنايع فراساحلي،
سکوها و تأسيسات نفت و گاز ،تجهيزات انتقال و
نصب سکوها ،خدمات دريايي و بندري ،تجهيزات
مخابراتي ،رادارها و سيس��تم هاي مانيتورينگ،
هدايت و ناوبري دريايي ،ساخت و تعمير ژنراتورها،
ترانس��فورماتورها ،تعمي��ر ،تجهي��ز و نگهداري
موتورها ،شفتها ،پروانهها و پيشرانه هاي دريايي
طراحي ،مهندسي و مديريت پروژههاي دريايي،
ساخت انواع شناورها و  ...فعاليت ميکند.
البته تمرکز خاص اين نمايشگاه بر روي کشتيهايي
با هدف و کاربري خاص ،نمايش��گاه يوروپورت را از
ديگر رويدادهاي دريايي متمايز ميسازد.
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نمایشگاه

چالشفناوری
ساخت مواد جدید جاذب
آلودگی های نفتی
ورود نف��ت به مناب��ع آبی ،صدمات و خس��ارات
متعددی را بر محیط زیس��ت انس��انها و دیگر
جان��داران بههمراه دارد از این رو "چالش فناوری
ساخت ابرجاذب های جذب کننده آلودگی های
نفتی" همزمان با "همایش ملی زیس��ت فناوری
دریا" برگزار می گردد.
ساالنه  ۱۴۰۰۰هزار حادثه نشت نفت رخ میدهد
ک��ه بس��یاری از آنه��ا در ابعاد کوچ��ک و قابل
جمعآوری هستند اما برخی هم فاجعه بار و آسیب
زننده هستند .زمانی که نفت وارد محیط آبی می
ش��ود به ش��کل های متفاوتی از جمله فیزیکی،
شیمیایی و فرایندهای زیستی دچار تغییر و تحول
شده و بر محیط آبی اثر می گذارند .به محض ورود
آلودگی نفتی به محیطهای آبی ،فرآیند تغییرات
فیزیکی و شیمیایی آغاز میگردد .ورود مواد نفتی
به منابع آبی اثرات زیانبار کوتاه مدت و بلند مدت
متعددی بر زیستگاهها و انواع مخلوقات دارد.
ورود نف��ت به مناب��ع آبی ،صدمات و خس��ارات
متعددی را بر محیط زیس��ت انس��انها و دیگر
جانداران بههمراه دارد که این مسئله موجب شده
تا در مراکز علمی جهان بهطور مس��تمر بر روی
ساخت موادی برای کاهش و رفع آلودگی نفتی آبها
مطالعه و آزمایش کنند تا موادی به تولید برسد که
بیشترین بهرهوری را در این مسئله داشته باشد.
از این رو همزمان با همایش ملی زیست فناوری
دریا ،چالش فناوری ساخت ابرجاذب های جذب
کننده آلودگی های نفتی توسط دانشگاه هرمزگان
و با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش
بنیان دریایی برگزار می گردد.
دریافت ایده های اولیه این رویداد اول آبان لغایت
 15آذر و داوری اولیه و انتخاب ایده های برگزیده
 15ال��ی  20آذر می باش��د که  3ای��ده برگزیده
انتخاب و به هر کدام تسهیالت  3میلیون تومانی
جهت ارائه نمونه اولیه اعطا می گردد.
الزم به ذکر اس��ت ،تاری��خ  30بهمن ماه برگزاری
جلسه ارایه نمونه و داوری می باشد و در مراسمی
از ای��ده برتر تقدیر و مبلغ  5میلی��ون تومان اهدا
میشود.
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درنامهانجمنسازندگانشناور،تجهیزاتوسازههایدریاییایرانخطاببهمجلسمطرحشد:

موضع گیری شفاف و حمایت از بخش دریایی
در برابر تحریمها

انجمن س��ازندگان شناور ،تجهیزات و سازههای
دریای��ی ای��ران در نامهای به فراکس��یون بنادر،
دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای
اسالمی ضمن اعالم انزجار از سیاست های هیئت
حاکمه آمریکا در نقض برجام ،خواس��تار موضع
گیری شفاف و حمایت از بخش دریایی به عنوان
رکن راهبردی صنعت و اقتصاد شد.
وزارت خزان��ه داری آمریکا تحریم های جدیدی
را علی��ه اش��خاص حقیقی و حقوق��ی ایرانی با
هدف ضربه زدن بر اقتصاد ایران (با قانون کاتسا)
وضع نمود .در فهرست منتشر شده نام چندین
شرکتهای دریایی نیز آمده است که می توان به
ش��رکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و شرکت
فناوری آب های عمیق اشاره کرد.
در این راستا ،انجمن سازندگان شناور ،تجهیزات
و س��ازههای دریایی ایران نام��های را خطاب به
دکتر احمدی الش��کی ریاست فراکسیون بنادر،
دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای
اسالمی در  96/8/14ارسال کرد.
در این نامه آمده است :پیرو تحریم های ظالمانه
و با سابقه ایالت متحده آمریکا و بدعهدی تاریخی
آنه��ا در تصویب تحریم ه��ای جدید علیه نظام
مقدس جمهوری اس�لامی ای��ران و قرار گرفتن

نام شرکت معظم "صنعتی دریایی ایران (صدرا)"
و" شرکت های فناوری آبهای عمیق" در لیست
جدی��د تحریم های وزارت خزان��ه داری آمریکا،
جامعه س��ازندگان دریایی کش��ور ضمن اعالم
انزجار از سیاست های هیئت حاکمه آمریکا در
نقض برجام و ادامه دشمنی با جمهوری اسالمی
ایران ،حمایت همه جانبه خود را از این دو شرکت
معتبر ،توانمند و با سابقه در عرصه دریایی کشور
اعالم می دارد .این انجمن صنفی یادآور شده :در
حقیقت ،جامعه دریایی کشور ،خود را یک پیکره
واح��د قلمداد نموده و هرگونه تعرض به ارکان و
ظرفیتهای بخش دریایی را محکوم می نماید و
متعاقبا از مسئولین کشور ،موضع گیری شفاف
و حمای��ت از بخ��ش دریایی را ب��ه عنوان رکن
راهبردی صنعت و اقتصاد انتظار دارد ،همچنین
این حمایت تا فتح قله های بلند علم و فناوری و
صنعت و اقتصاد ،متحد و یکپارچه کشور عزیزمان
ادامه خواهد داشت.
گفتنی است ،بر اساس قانون کاتسا ،دارایی های
افراد و ش��رکت های اعالم شده در آمریکا بلوکه
شده ،شرکت ها و افراد آمریکایی امکان معامله با
آن ها را نداشته و این افراد امکان ورود به آمریکا
را نیز نخواهند داشت.

Marine Engineering
کارگروه صنایع دریایی استانهای ساحلی

فعالیتهای توسع ه فناوری دریایی در استان های
ساحلیهدفمندمیشود
بهمنظور توسعه فناوریهای دریایی و همچنین
کوچکسازی بدنه دولت ،ستاد توسعه فناوری
و صنای��ع دانشبنیان دریای��ی معاونت علمی،
در نظ��ر دارد اه��داف و مأموریتهای خود را با
بهرهگیری از واحدهای مس��تقر در استانهای
ساحلی دنبال کند.
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی
معاونت علمی ،در راستای بهرهگیری هرچه بیشتر
از توانمندیهای موجود دریایی کشور و استفاده
از ساختاری چابک و بهدوراز گسترش تشکیالت
اداری ،قصد دارد تا اهداف و مأموریتهای خود را
با بهرهگیری از منابع موجود در نهادها و ارگانهای
دریایی کشور و با سازماندهی واحدهای مستقر
در استانهای ساحلی دنبال کند.
در همین راس��تا ،بهمنظور تعامل س��ازنده بین
بخشی و ایجاد همافزایی ،همگرایی و هدفمندی
فعالیتهای توس��عهای دریایی کشور ،ضرورت
برگزاری نشس��تهای مش��ترک میان فعاالن،
مدیران و مس��ئوالن حوزه دریا در اس��تانهای
ساحلی با ستاد احساس شد.

اهداف تشکیل کارگروه صنایع
دریایی استانهای ساحلی

به دنبال این نشستهای تخصصی دومین جلسه
کارگروه صنایع و فناوری دریایی استان خوزستان
با حضور مدیران و مسئولین استان و مشارکت
شرکتهای فعال دریایی به میزبانی دانشگاه علوم
و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

نشس��ت تخصص��ی کارگ��روه صنای��ع دریایی
استانهای ساحلی بهتناوب در  7استان ساحلی
کشور با مشارکت استانداری ،ارگانها و نهادهای
دریای��ی و حمای��ت معاونت علم��ی و فناوری
ریاست جمهوری باهدف کلی همافزایی نهادهای
فعال و بررس��ی مشکالت و موانع توسعه صنایع
دریایی اس��تان برگزار میش��ود ،در این راستا با
برنامههای ریزیهای انجامش��ده توس��ط ستاد
دریایی و همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمش��هر،این نشس��ت  9آذر س��ال جاری در
خرمشهر برگزار شد.
در این نشست مدیران و نمایندگان شرکتهای
خصوص��ی دریایی ،ارگانه��ای دریایی همچون
س��ازمان بنادر و دریانوردی ،س��ازمان ش��یالت،
سازمانمحیطزیست،سازمانصنایعدریایی،بنیاد
نخبگاناستان،کشتیسازیاروندان،صنایعدریایی
شهید موسوی ،پژوهشکده میگو و آبزیان دریایی،
صنایع دریایی نوح جنوب و ...حضور داشتند.
بازدید از صنایع دریایی فعال در استان خوزستان
با برنامهریزی انجامشده و باهدف بازدید مستقیم
از صنایع دریایی فعال ذکرشده در استان ،ضمن
توجه به زمان کوتاه  12روزه ،بازدیدهای متنوعی
در سطح استان صورت گرفت .مهمترین موضوع،
بازدید از طرح ش��ناور مس��افربری با بدنه الیاف
کربنی موردحمایت س��تاد دریایی در ش��رکت
دانشبنی��ان صنای��ع دریایی ن��وح جنوب در
خرمش��هر بود .همچنین مزارع پرورش ماهی و
میگو در استان بازدید شد.

نمایشگاه

مشخصشدن
نیازهای فناورانه کشور در زمینه
سکوهاینیمهشناور
دومین جلسه کمیته تخصصی تدوین شناسنامه
فناوری محور سکوهای ش��ناور نقشه راه فناوری
های دریایی ،شنبه 11آذرماه در محل ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برگزار شد.
دومین جلسه کمیته تخصصی تدوین شناسنامه
فناوری محور س��کوهای شناور نقشه راه فناوری
های دریایی ب��ا حضور تعدادی از کارشناس��ان
صنایع دریایی از سازمان های مختلف مرتبط با
محور سکوهای شناور تشکیل شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
و مسئول تدوین شناسنامه این محور ،نیازهای
فناورانه در زمینه سکوهای نیمه شناور را عنوان
کرد.

دکت��ر مصطفی قره باغی افزود :از جمله نیازهای
فناورانه مش��خص ش��ده می توان به استحصال
منابع انرژی در آب های عمیق (تولید برق ،نفت
و گاز) ،طراحی و س��اخت سکوهای شناور ،بومی
سازی اس��تانداردهای طراحی سکوهای شناور،
انجام آزمایش روی مدل آزمایشگاهی ،تهیه بانک
اطالعاتی اشاره کرد.
در راستای تدوین نقشه راه فناوری های دریایی
به بررس��ی نیازهای کش��ور ،بررس��ی و تحلیل
کشورهای پیشرو ،بررسی وضع موجود شرکت ها
و س��ازمان ها ،بررسی نیازهای مشتریان و آنالیز
سوآت محور سکوهای شناور پرداخته شد که در
نهایت اولویت های فناورانه مورد نیاز در این محور
مشخص شد.
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«اقتصاد مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال»

تحویل  12فروند شـناور
تنـدرو به شیالت توسـط
سازمان صنایع دریایی
س��ازمان صنایع دریای��ی وزارت دفاع  12فروند
شناور تندرو گلف  25فوت به همراه یک دستگاه
جرثقیل بازودار اس��کله ای را تحویل س��ازمان
شیالت ایران داد.
مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در
مراسم تحویل این شناورها که نهم آبان ماه انجام
ش��د ،با بیان اینکه این شناورها به دست توانای
متخصصان افتخارآفری��ن وزارت دفاع درصنایع
دریای��ی وزارت دفاع تولید ش��ده اس��ت ،اظهار
داشت :دریادالن عرصه علم وفناوری دریایی در
وزارت دفاع ،بابومیسازی انواع شناورهای مورد
نیاز نیروهای مسلح و بخش های مختلف ایران
اسالمی،کشورمان را از وابستگی به سایر کشورها
در این حوزه بی نیاز ساختند.
امیر دریادار امیر رستگاری با بیان اینکه امروزشاهد
تحقق یک��ی ازجلوههای اقتصاد مقاومتی باتکیه
برنیروهای مؤمن ومتخصص ایرانی هستیم ،افزود:
س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در راستای تعامل فی مابین وزارت
دفاع و جهاد کشاورزی برای تامین نیازمندی های
سازمان شیالت ایران ،اقدام به طراحی و ساخت
 70فروند ش��ناور تن��درو گلف و  18دس��تگاه
جرثقیل بازودار کنار اس��کله کرده اس��ت .امیر
دریادار رس��تگاری همچنین گفت :امروز در فاز
نخست این قرارداد 12 ،فروند شناور تندروگلف به
همراه یکدستگاه جرثقیل بازودار اسکله ای تحویل
سازمان شیالت ایران می شود.
وی تصری��ح ک��رد :این ش��ناورها جهت تجهیز
سازمان ش��یالت ایران برای استفاده در مناطق
دریایی کشورمان به کارگیری خواهد شد.
مدیرعامل س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع
در مراسم تحویل دهی این شناورها ،اظهار کرد:
با توجه به پیش��رفت های فناورانه صنعت بومی
در حوزه دریایی ،این ش��ناورهای تندرو ،قابلیت
انج��ام ماموریت های متنوع در عرصه دریایی را
دارا هس��تند .امیر دریادار رس��تگاری در پایان
افزود:راهبرد سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع
خودکفایی وبومی سازی نیازمندی های نیروهای
مسلح وکمک به پیشرفت صنعتی کشور در حوزه
دریایی است.
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مدیرعامل مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران :

تعمیرات نخستین سکوهای حفاری نفت و گاز توسط
متخصصانداخلی

مدیرعام��ل مجتم��ع کشتیس��ازی و صنایع
فراس��احل ای��ران از آغاز تعمیرات نخس��تین
سکوهای حفاری نفت و گاز به دست متخصصان
داخل��ی در این مجتمع خب��ر داد .مدیرعامل
مجتمع کشتیس��ازی و صنایع فراساحل ایران
در جم��ع خبرن��گاران با بیان اینک��ه تعمیرات
اساس��ی دو دکل حفاری نفت و گاز در مجتمع
کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)
در بندرعب��اس به دس��ت متخصص��ان داخلی
آغاز ش��د ،اظهار داش��ت :پیش از این بخشی از
تعمیرات دکلهای حفاری توس��ط شرکتهای
خارجی انجام میشد.
حمي��د رضاييان اص��ل ادامه داد :ب��ا تعمیرات
اساسی این سکوها ایران تبدیل به قطب تعمیرات
سازههای زیر آبی سکوهای حفاری می شود.
وی اف��زود ۱۰۰ :متخص��ص داخل��ی عملیات
مکانیک��ی ،الکتریکی ،تعوی��ض ورقهای فلزی،

نوس��ازی شبکههای لوله کش��ی و رنگ آمیزی
این سکوها را در مدت چهار ماه اجرا میکنند و
این سکوها به میادین نفتی و گازی خلیج فارس
منتقلمیشود.
رضایی��ان با بیان اینکه این دکله��ا دارای ۱۲۵
مت��ر ارتفاع ۵۶ ،متر عرض و  ۱۰هزار و  ۵۰۰تن
وزن هستند ،تصریح کرد :در سه سال گذشته نیز
س��ازههای روی آبی هفت دکل حفاری دیگر در
ایزوایکو تعمیر شده بود .وی بیان داشت :تعمیر
این سکوها در استان هرمزگان  ۲۵درصد ارزانتر
از دیگر نقاط جهان است .در این شرکت نخستین
کش��تیهای اقیانوس پیمای ایرانی و نخستین
سکوهای میادین نفت و گاز پارس جنوبی طراحی
و ساخته شده است.
شرکت مجتمع کشتیسازی و صنایع فراسحل
ایران (ایزو ایکو) در ۳۷کیلومتری غرب بندرعباس
قرار دارد.

Marine Engineering
نخستین قرارداد جذب سرمایه در شرکت نفت فالت قاره ایران

امضا قرارداد  ۸۰۰میلیون یورویی
فالت قاره و صنایع فراساحل

قرارداد تکمیل طرح  NGLخارگ ،شیرینسازی
و تفکیک گازهای همراه مناطق خارگ و بهرگان
و فروش محصوالت سنگینتر از اتان ،بین شرکت
نفت فالت قاره ایران و شرکت صنایع فراساحل
(صف) با حضور مدیران دو شرکت امضا شد.
این قرارداد نخس��تین قرارداد جذب سرمایه در
شرکت نفت فالت قاره ایران و همچنین صنعت
نفت ایران و در قالب قراردادهای مشارکت عمومی
خصوصی ( )PPPاست که به میزان  800میلیون
یورو با مش��ارکت تامینکنندگان مالی ایرانی و
بدون استفاده از سرمایهگذاران خارجی به امضا
رسیده است.
بر اس��اس این قرارداد ،ش��رکت ایرانی با تامین
مالی طرح ،به مدت  3س��ال اق��دام به تکمیل
طرح  NGLخارگ نم��وده و پس از آن عالوه
بر پرداخت ماهیانه اجاره تاسیسات و خرید گاز
به عنوان خوراک از ش��رکت مل��ی نفت ایران،
گازهای سبک را نیز به شرکت ملی نفت تحویل
خواهد داد.

با بهرهبرداری از طرح  NGLخارگ ،تولید روزانه
مجتمع حداکث��ر برابر  300میلیون فوت مکعب
خواهد بود که ش��رکت ایرانی به منظور بازیافت
سرمایه خود تا سال 1430محصوالت سنگینتر از
اتان را در مدت بهرهبرداری برداشت خواهد کرد.
اجرای این قرارداد مزایای فراوانی نصیب کش��ور
و صنع��ت نف��ت خواهد ک��رد ک��ه از آن جمله
میت��وان به جمعآوری گازه��ای همراه میادین
خارگ و بهرگان (بهویژه میدان مشترک فروزان)
و جلوگیری از س��وزانده ش��دن این ثروت ملی،
درآمدزایی برای کشور ،اشتغالزایی ،جلوگیری از
آلودگی زیستمحیطی و  ...اشاره کرد.
همچنین با اجرای این قرارداد توسط یک شرکت
ایرانی ،به نوعی فرایند انتقال و ارتقاء تکنولوژی
نی��ز اتفاق خواهد افتاد .قالب ق��رارداد این روش
سرمایهگذاری برای اولین بار در صنعت نفت به
صورت مش��ترک توسط شرکت نفت فالت قاره
ایران و مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی نفت
ایران تدوین و اجرایی شده است.

نمایشگاه

رقابت با ناوهای روز دنیا
با دستاورد جدید
متخصصانداخلی
"س��پر" جدیدترین ناو موش��ک انداز ایرانی که
قابلیت رقابت با ناوهای روز دنیا را دارد به نیروی
دریایی ارتش ملحق شد.
به گزارش مارین نیوز ،چهاردهم آذر مراسم الحاق
ناو موشک انداز کالس پیکان با عنوان «ناو سپر»
به ناوگان ش��مال کشور و منطقه چهارم دریایی
امام رضا (ع) در بندرانزلی انجام شد.
در این مراس��م امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر
دفاع ،امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی
دریایی ارتش ،امیر دریادار امیر رستگاری رئیس
سازمان صنایع دریایی و امیر دریادار حبیب اهلل
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و مصطفی
ساالری استاندارگیالن جمعی از مسئوالن استانی
و شهرستانی حضور داشتند.
امیر دریا دار امیر رس��تگاری با بیان اینکه این
ناو قابلیت عملیات در ش��رایط مختلف جوی
را دارد افزود :متخصصان داخلی ،ناو موش��ک
انداز س��پر را در سخت ترین شرایط تحریم ها
ساخته اند.
وی تصری��ح ک��رد :وزارت دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مس��لح و س��ازمان صنای��ع دریایی
ای��ن وزرات آمادگی دارد آنچ��ه را که نیروی
راهبردی دریایی نیاز داشته باشد در کمترین
زمان ممکن طراحی و بسازد.
ناو س��پر  47متر طول 3 ،متر و  90سانتی متر
ارتفاع ،حداکثر س��رعت  35گ��ره دریایی دارد و
مجهز به انواع سالح های پیشرفته بومی سازی
شده شامل سامانه موشکی سطح به سطح ،توپ
های  76و  40میلممت��ری و رادار کنترل آتش
با قابلیت ردیابی جنگندهها و موشک های کروز
است .ناو سپر چهارمین فروند از ناو کالس پیکان
است که به دست صنعت گران توانمند داخلی و
متخصصان صنایع دریایی شهید تمجیدی انزلی
ساخته شده است.
ناو موشک انداز س��پر یکی از بروز ترین ناوها از
لحاظ تجهیزات ارتباطی و سامانه سالح است.
مانور سریع ،سرعت باال ،سامانه موشکی سطح به
سطح ،سامانه تدافعی ضد هوایی و ضد سطحی از
قابلیت های بارز ناوموشک انداز سپر است که در
مدت  2سال و نیم ساخته شد.
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مدیرعامل ایزوایکو :
حفاظت از میراث فرهنگی
دریایی به عنوان اموال عمومی
و مشترک برای نسلهای
سه باستانش��ناس از دانشگاه ساس��اری ایتالیا و
نشریه الکترونیک باستان شناسی منظر دریایی
با برگزاری کارگاهی به تش��ریح ارزشهای علمی،
آموزش��ی ،گردشگری ،توسعه پایدار در خصوص
میراث فرهنگی دریایی و ترویج فرهنگ دریایی در
اقشار مختلف جامعه و حفاظت از میراث فرهنگی
دریایی به عنوان اموال عمومی و مش��ترک برای
نسلهای آینده پرداختند.
اخیرا ً مدرس��ه غواصی آبکاوان با همکاری نشریه
الکترونیک باستانشناس��ی منظر دریایی و مرکز
خدم��ات و پش��تبانی  SSIکارگاه��ی نظری در
خصوص باستان شناسی دریایی برگزار نمود که با
استقبال گرم عالقهمندان از اقشار مختلف جامعه
به ویژه غواصان مواجه شد.
در این کارگاه آموزشی سه باستانشناس با نامهای
الکساندر هیکه و لیال مشفق از دانشگاه ساساری
ایتالیا و رامین ادیبی از نشریه الکترونیک باستان
شناس��ی منظر دریایی حضور داشتند که در سه
بخش مجزا مباحثی را در خصوص کلیات باستان
شناسی و میراثفرهنگی دریایی ،کاوش و بررسی
باستان شناختی در زیرآب و پژوهشهای تاریخی و
باستانشناختی پیرامون جزیره ساردینیا در کشور
ایتالیا بیان نمودند.
در حقیقت هدف از برگزاری این کارگاه تش��ریح
ارزش��های علمی ،آموزش��ی ،گردشگری ،توسعه
پایدار در خصوص میراث فرهنگی دریایی و ترویج
فرهنگ دریایی در اقشار مختلف جامعه و حفاظت
از میراث فرهنگی دریایی به عنوان اموال عمومی و
مشترک برای نسلهای آینده بود.
در حدود  40نفر در این کارگاه حضور داش��تند
که به تع��دادی از آنها گواهی حضور اعطا گردید
و در پایان نیز از اس��اتید محترم کارگاه قدردانی
و هدایایی به رس��م یادبود توسط مدرسه غواصی
آبکاوان به آنها اهدا شد ،شایان ذکر است در انتهای
این کارگاه آموزش��ی در خصوص برنامههای آتی
نیز گفتگوهایی صورت گرفت.
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مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه :

ورود لندینگ کرافت کاتاماران "نظامی گنجوی "۵
ساخت ایران به خط ترانزیت بندرلنگه

مدی��ر اداره بنادر و دریان��وردی بندرلنگه گفت:
ش��ناور "نظامی گنجوی  "۵حامل  ۸۰دستگاه
خودرو ترانزیتی  ،در اسکله اداره بنادر و دریانوردی
بندرلنگه پهلو گرفت.
مدیر بنادر غرب هرمزگان با اش��اره به موقعیت
استراتژیک این بندر در زمینه صادرات و واردات
کاال و ترانزیت خودرو اظهار داشت  :زیرساختهای
بنادر و دریانوردی بندرلنگ��ه برای فعالیتهای
تج��اری افزایش یافته و این بندر ظرفیت باالیی
در ام��ر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کاال و
ترانزیت خودرو را دارد.
محم��ود صابری گف��ت  :با توجه ب��ه موقعیت
جغرافیایی بندرلنگه و داش��تن حداقل فاصله با
کش��ورهای حوزه خلیج فارس شرایط ایده آلی
برای حضور ش��رکت های فعال در امر ترانزیت
خودرو فراهم آمده و با توجه به زیر ساخت های
انجام ش��ده در این خصوص  ،این بندر در نیمه
نخست سال جاری توانست رتبه نخست ترانزیت
خودرو در میان بنادر کشور را کسب نماید.
وی پیش��رفت عملکرد این بندر را از آثار و نتایج
اجرای طرح توس��عه دریایی و بندری و افزایش
ظرفیت تخلیه و بارگیری دانست و افزود  :با توجه
به محوطه س��ازی و تخصیص آن جهت توسعه
فعالیت های ترانزیتی شرایط الزم برای افزایش
ش��رکت های حمل و نقل و خطوط کشتیرانی
جدی��د فراهم آمد و در همین راس��تا کوش��ش
ش��ده تا خطوط کشتیرانی جدید با بهره گیری

از ش��ناورهای مدرن بکار گرفته شود که شناور
کاتاماران نظامی گنجوی  ۵از جمله این شناورها
است که برای نخستین بار بعد از به آب انداخته
شدن با ترانزیت  ۸۰دستگاه خودرو از بندر دبی به
مقصد بندرلنگه در اسکله این بندر پهلو گرفت.
این مقام مسئول اضافه کرد  :یکی از مزیت های
این شناور نسبت به شناورهای هم رده ظرفیـت
حمـلبیشتـر
( ۱۱۰خودرو) و همچنین دو بدنه بودن آن است
که می تواند در شرایط بد آب و هوایی میان جزایر
و ساحل سرزمین اصلی تردد کند.
شایان ذکر است ،بر اساس اصول مهندسی دریا
شناورهای دو بدنه ای یا کاتاماران به دلیل شکل
خاصبدنهوویژگیهایهیدرودینامیکیمناسب،
مقاومت موج س��ازی کمتری تولید و نسبت به
شناورهای تک بدنه ای از پایداری و مانورپذیری
بهتری برخ��وردار ب��وده و امکان دس��تیابی به
سرعتهای باالتر را فراهم می سازند.

Marine Engineering
روند ساخت ناو آموزشی خلیج فارس

وارد مرحله جدید شدن "بزرگترین ناو بومی ایران"

روند ساخت ناو آموزشی خلیج فارس ،بزرگترین
ناو بومی ایران و غرب آسیا ،با رونمایی از طراحی
ی اش ،جان تازه گرفته است.
مهندسی و مفهموم 
در اواس��ط دهه  70ب��ود که رهبر معظم انقالب
در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی
دریایی ارتش ،دستور ساخت شناورهایی با قابلیت
حمل بالگرد و ش��لیک موشک را صادر کردند و
پس از آن س��اخت چنین ش��ناورهایی در قالب
پروژه موج در دستور کار نیروی دریایی ارتش و
صنایع دفاعی کشور قرار گرفت.
اما پس از تبیین خط مشی جدید نیروی دریایی
ارتش جمهوری اس�لامی ایران از سوی فرمانده
معظم کل قوا مبنی ب��ر نگرش راهبردی به این
نیرو در تیرماه س��ال  88نی��روی دریایی ارتش،
میبایس��ت برای جامه عمل پوش��اندن به این
راهبرد جدید که مس��تلزم تبدیل شدن نداجا از
یک نیروی دریایی ساحلی به یک نیروی دریایی
با قابلیت حضور در آبهای آزاد و بین المللی بود،
آماده میش��د .ر همین اساس ناوشکن جماران
اولین محصول پروژه موج ،در اسفندماه سال ،88
با حضور فرمانده کل قوا در ناوگان جنوب نداجا
عملیاتی شد تا نویدبخش آغاز روندی جدید در
ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی ارتش
برای تبدیل شدن به یک نیروی دریایی راهبردی
باش��د .پس از آن ب��ا تولید ناوش��کن دماوند و

همچنین ساخت ناوچههای کالس سینا این روند
سرعت بیشتری به خود گرفت.
برای یک نیروی دریایی راهبردی اما حضور افسران
جوان در مأموریتها بهخصوص در مأموریتهای
فرامنطقهایبهمنظورکسبتجربهعملیاتیبسیار
ضروری است اما ،از سویی شناورهایی که ایران در
اختیار داشت ظرفیت پذیرش تعداد قابل توجی
نیرو و تجهیزات آموزش��ی را نداش��ت و بهدلیل
تحریمهای تسلیحاتی ،نیروی دریایی امکان خرید
چنین شناورهایی از خارج کشور را نداشت.
برهمین اساس ،متخصصان نیروی دریایی ارتش
دس��ت به کار ساخت یک ناو رزمی و آموزشی با
قابلیت دریان��وردی در آبهای آزاد و همچنین
حمل تعداد قابل توجهی نیرو برای آموزش شدند.
خبر ساخت این ش��ناور جدید که خلیج فارس
نامگذاری شده بود ،برای اولین بار در شهریور ماه
س��ال  91و در جریان بازدی��د فرمانده کل قوا از
نمایشگاه دستاوردهای نیروی دریایی ارتش در
دانشگاه علوم دریایی نوشهر منتشر شد .بهگفته
دریادار سیاری فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش
در جریان این بازدید ،طرح س��اخت ناو آموزشی
خلیج فارس خدمت فرمانده معظم کل قوا ارائه
شده و با موافقت ایشان روبهرو میشود.
بنا بر گفته دریادار سیاری با ساخت این ناو ،ایران
به تنها دارنده چنین ش��ناوری در منطقه غرب
آسیا بدل میشد.
حاال با این اقدام ،نیروی دریایی ارتش یک گام
به س��اخت بزرگترین ش��ناور رزمی و آموزشی
ایران و منطقه غرب آس��یا نزدیکتر شده و این
حرکت نویدبخش ساخت شناورهایی مدرنتر
در نی��روی دریایی برای حض��ور مقتدرانهتر در
آبهای دنیا است.

نمایشگاه
 Tribonیکی از مهم ترین نرم
افزارهابرایطراحیوساختکشتی
امروزه با استفاده از س��خت افزار و نرم افزار های
کامپیوتری ،بسیاری از مشکالت محاسباتی و دقت
در اندازه گیری در صنعت کشتی سازی برطرف
و دق��ت کار را افزایش داده اس��ت که می توان از
مهمترین آنها به نرم افزار  Tribonاشاره نمود.
صنعت کش��تی س��ازی ،س��نگین ترین صنعت
وجزو پیچیده ترین آنها بحساب می آید .ساخت
شناورهای با ظرفیت  700000تن ،کاری سخت
وس��نگین است .حضور رشته های مختلف و نیز
تخصص های مختلف در طراحی و س��اخت این
شناورها ضروری بنظر می رسد .امروزه با استفاده
از کامپیوترها ،بسیاری از مشکالت محاسباتی و
دق��ت در اندازه گیری برطرف ش��ده و همچنین
وجود ربات در صنع��ت ،دقت کار را افزایش داده
است .هر چند که فرایند طراحی و ساخت شناور،
بر مبنای تجربه شکل گرفته ،ولی وجود محاسبات
پایداری و  ...بدون کامپیوتر مقدور نیست.
در صنعت کش��تی س��ازی ،نرم افزار های زیادی
به بازار عرضه ش��ده ان��د ولی همه آنها جوابگوی
کامل حل مش��کالت نبوده و یا در فرایند ساخت
شناور توانا نیس��تند .از این نرم افزارهای مهم در
این صنعت TRIBON ،اگر اولین نباشد ،یکی از
مهم ترین نرم افزارها بشمار می آید.
این نرم افزار عالوه بر کمک در س��اخت ش��ناور،
در هر س��ه مرحله طراحی که طراحی مفهومی،
طراحی پایه و طراحی دقیق ش��مرده می شوند،
دخالت می کند .وجود جعب��ه ابزارهای (ماژول)
مختلف مدلسازی ،محاسباتی و مدیریتی در این
نرم افزار ،توجه هر نوع مهندس صنایع دریایی و
کشتی سازی را به خود جلب می کند.
بر خالف نرم اف��زار  Auto Shipکه در طراحی
دقیق نقش چندانی ایفا نمی کند و نیز فاقد قدرت
مدیریتی اس��ت TRIBON،این خصوصیت را
دارد و بر اساس فن آوریهای نوین مدیریتی و تبادل
اطالع��ات (Management Information
 )Systemقادر اس��ت اطالعات مدلس��ازی و یا
محاس��باتی و ی��ا مدیریتی را در بی��ن ماژولهای
مختلف رد و بدل کن��د .این کار به کاربر و طراح
اجازه می دهد بتواند مدل س��اخته شده در یک
جعبه ابزار را به جعبه ابزار محاسباتی منتقل کرده
و در آنجا عمل محاسبات پایداری هیدرودینامیکی
و یا هیدرو استاتیکی انجام دهد.
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پایگاهخبری-تحلیلیدریاییایران

تلفن021- 44273495 -7 :
نـمابر021- 44261045 :
مطالب خود را برای انعکاس در مارین نیوز
به  info@marinenews.irارسال نمایید.

کانال تلگرام پایگاه خبری  -تحلیلی دریایی ایران مارین نیوز
کانال تلگرام همایش صنایع دریایی
کانال تلگرام نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

https://telegram.me/marinenews_ir
https://telegram.me/micimex2016
https://telegram.me/iranimex
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A warm welcome to IRANIMEX2017,
Powered by EUROPORT
On behalf of Rotterdam Ahoy, I welcome you to the 19th edition of the Iran International Maritime and Offshore Technologies Exhibition, powered by Europort.
Europort belongs to the world’s leading maritime brands and we are happy to have
brought this brand to Iran as well.
For our company this is the 3rd year in a row to celebrate IRANIMEX in Kish Island
and the 2nd time being the co-organizer of this event. During these past years we
got more and more attached to the country. Most of all we have been touched by
the generous hospitality, the interesting people we have been able to meet with
and the ambitions of the country to move to the next level.
People often ask me about the Iran potential and the possibilities to get in business.
Has the ‘Iran road’ been fully paved already? Unfortunately not.

would like to thank all
companies for joining
us; especially those
who have travelled a
long distance to get
here. We know that
doing business in Iran
asks for a pioneering
attitude but be aware
that Iran has an open
mind for such pioneers.

Is it too early to come to Iran? Absolutely not!
Whether related to offshore, port expansion, dredging or shipbuilding; the Iran potential cannot be disputed; it is real and it is now.
Already we have witnessed great progress in international cooperation after the
lifting of sanctions. We have experienced a growing exchange of technological
expertise within the maritime and offshore industry. We have seen major companies that are in business already and others that have signed strategic MoU’s with
Iranian counter parts. We are proud to be part of this and to actively contribute to
commercial and economic growth.
IRANIMEX2017, powered by Europort will host over 250 exhibitors from Belgium,
China, Germany, Iran, Italy, Japan, Norway, South Korea, The Netherlands, Sweden,
Turkey and UAE. There are shipyards, naval architects, equipment suppliers and
service providers. We are especially happy to welcome the first Korea Pavilion, organized by the Busan Economic Promotion Agency.
I would like to thank all companies for joining us; especially those who have travelled a long distance to get here. We know that doing business in Iran asks for a
pioneering attitude but be aware that Iran has an open mind for such pioneers. I
would also like to take this opportunity to thank our organizing partners KTP Group
and the Iranian Association of Naval Architects for their professional cooperation
and the Dutch Embassy in Teheran that has been supporting us along the way.
It is our strong aim that this year’s IRANIMEX will provide you with a powerful platform to establish valuable partnerships and make new business friends. I wish you
all a successful and fruitful exhibition and an enjoyable stay on the beautiful island
of Kish. And while you are here: do not forget to get the most out of your stay. Enjoy the company of the locals and spend some time for a late night dinner in one of
Kish’s excellent restaurants. You will not regret it!

Rotterdam Ahoy
Raymond Siliakus
Manager Exhibitions
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