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مقدمه

Europort 1-1 معرفی نمایشگاه صنایع دریایی هلند
یوروپورت هر ساله رویدادی را در یکی از بزرگترین شهرهای بندری دنیا یعنی روتردام در کشور هلند 
برگزار می کند تا محملی جهت گردهمایی بزرگان، صاحبان صنعت و تکنولوژی و فعاالن اقتصادی حوزه 
های گوناگون صنایع دریایی دنیا باشد. در این رویداد به تمامی مسائل و حوزه ها از قبیل صنایع مرتبط 
با کشتی سازی، صنایع ساحلی و فراساحلی، نفت و گاز و پتروشیمی، بنادر و دریانوردی، ساخت و تعمیر، 
صنایع دریایی و دفاعی، ساخت و تامین تجهیزات دریایی، خدمات بندری، مشاوره و مهندسی، آموزش و 
تحقیقات، اقتصاد دریایی، حمل و نقل دریایی، فیزیک دریایی و اقیانوس شناسی، حفاظت از محیط زیست 

دریایی، شیالت، صید و آبزی پروری و امور سیاحتی و گردشگری پرداخته می شود.
امس��ال نیز طی برگزاری س��ی و هفتمین نمایشگاه صنایع دریایی هلند در حدود 1062 شرکت از 40 
کشور در سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور داشتند. در طول برگزاری نمایشگاه در حدود 29355 بازدید 
کننده از 84 کشور دنیا از این نمایشگاه بازدید کرده و در خصوص حوزه های گوناگون صنایع دریایی با 

شرکت های حاضر در نمایشگاه مذاکره نمودند.
 الزم به ذکر است در کنار این نمایشگاه، کنفرانس علمي، سخنرانی های کلیدی، کالس های آموزشی در 

سطوح باال و همچنین برنامه های جانبی دیگری پیرامون موضوعات علمی دریایی روز دنیا برگزار شد.
این اولین حضور جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه صنایع دریایی هلند بوده است و با توجه به مذاکرات 

انجام شده، امید آن است که به زودی رویدادی مشترک با حضور یوروپورت در ایران برگزار گردد.
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1-2 تجربه های حضور جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه های بین المللی
جمهوری اسالمی ایران تا کنون به همت انجمن مهندسی دریایی ایران و با حمایت و کمک های مرکز 
همکاری های ریاس��ت جمهوری و س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی توانسته است در 
بیش از 3 دوره در حضور در برترین نمایشگاه های بین المللی صنایع دریایی در دنیا، آخرین دستاوردها 
و تکنولوژی های صنایع دریایی ایران را به بازار جهانی معرفی و عرضه نماید. در زیر گزیده ای تصویری از 

حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی آورده شده است.
Neva2011 حضور در یازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی روسیه – سن پطرزبورگ •

 INMEX 2012 حضور در نمایشگاه شانگهای چین •
Neva2013 حضور در یازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی روسیه – سن پطرزبورگ •
Neva2015 حضور در یازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی روسیه – سن پطرزبورگ •
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2- اهم فعالیت ها
2-1 افتتاحیه نمایشگاه

مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی هلند )Europort( در اولین روز آغاز بکار نمایشگاه 
ساعت 10 صبح برگزار شد. در این مراسم آقای Raymond Siliakus )مدیر کل برگزاری نمایشگاه( ضمن تشکر 
و قدردانی از عوامل برگزاری نمایشگاه به شرکت کنندگان و مدعوین خیر مقدم گفت و از مقامات رسمی حاضر 

در نمایشگاه تشکر بعمل آورد. در زیر تصاویر مربوط به افتتاحیه آورده شده است.
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2-2 مذاکره با غرفه داران و معرفی صنایع دریایی ایران به شرکت های حاضر در نمایشگاه
نمایشگاه دریایی و دریانوردی هلند بستری بسیار مناسب جهت معرفی شرکت ها و صنایع دریایی ایران و 
توانمندی صنعت داخلی به شرکت های دریایی خارجی و برقراری ارتباط جهت همکاری های مشترک در آینده 
است. در این راستا نمایندگان اعزامی ایران، با شرکت کنندگان و غرفه داران مذاکره نموده و ضمن معرفی صنایع 
دریایی ایران و توانمندی های داخلی در این حوزه، اطالعات شرکت ها را جهت ارتباطات و همکاری های احتمالی 
در آینده دریافت نموده و دیسک فشرده تهیه شده شامل اطالعات شرکت های دریایی داخلی و زمینه های 
فعالیت آنها را در اختیار غرفه داران قرار دادند. این رویداد زمان بسیار مناسبی برای ایجاد همکاری های بین المللی 
و معرفی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران بود که این مهم در قالب دو تفاهم نامه 

با کشور های هلند و آلمان به انجام رسید.
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2-3 معرفی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ایران و دعوت از شرکت های خارجی 
هفدهمین نمایشگاه و همایش بین المللی صنایع دریایی در دیماه امسال در جزیره کیش برگزار خواهد 
ش��د. این نمایش��گاه بزرگترین نمایشگاه دریایی ایران می باشد و هر س��ال برگزار می گردد. معرفی این 
نمایشگاه به شرکت های خارجی و دعوت از آنها جهت حضور در نمایشگاه بین المللی دریایی کیش یکی 

از فرصت های مهم است که در خالل حضور در نمایشگاه صنایع دریایی هلند فراهم شده است. 
نمایندگان اعزامی ایران نیز با استفاده از فرصت حاصله، نمایشگاه دریایی کیش را به شرکت های خارجی 

معرفی نموده و از آنها جهت حضور در نمایشگاه مذکور  دعوت نمودند.
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)Europort( 2-4 جلسه با مدیر برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی هلند
در پ��ی حضور ایران در نمایش��گاه صنایع دریایی هلند، نماینده امور بین الملل هفدهمین نمایش��گاه 
بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران طی برگزاری چندین جلسه با گروه برگزارکننده نمایشگاه 
یوروپورت و معرفی فرصت های اقتصادی منطقه خاورمیانه و بخصوص توانمندی های فناورانه و استراتژیک 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه، توانست تفاهم نامه همکاری مشترک در برگزاری رویدادی مشابه در 
ایران را به امضاء برس��اند. در این راس��تا مقرر گردید که به دنبال مشارکت ایران در نمایشگاه یوروپورت 
هلند، ایشان نیز به همراه هیأت همراه خود جهت مشارکت و بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع دریایی و دریانوردی ایران در جزیره کیش حضور یابند. امید است تا با امضاء تفاهم نامه برگزاری 
مشترک رویداد در ایران بتوانیم گامی موثر در جهت گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد صنایع 
دریایی کشور و همچنین انتقال تکنولوژی برداریم. در پی این جلسات و به منظور شروع همکاری از سوی 
شریک هلندی، در روز دوم نمایشگاه هلند خبر این تفاهم در روزنامه نمایشگاه به چاپ رسید و در بین 
حدود 1100 شرکت حاضر در نمایشگاه و همچنین 30 هزار بازدیدکننده از نمایشگاه توزیع گردید. در 

زیر تصویر این روزنامه آورده شده است.
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)SMM Hamburg( 2-5 جلسه با مدیر برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی آلمان
پیش از برگزاری نمایش��گاه مکاتباتی با مدیرکل برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی آلمان نیز، مبنی بر 
دعوت ایشان و شرکت های فعال صنایع دریایی آلمان جهت حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع دریایی و دریانوردی ایران صورت گرفته بود که طی حضور ایشان در نمایشگاه صنایع دریایی هلند 
و بازدید از غرفه جمهوری اسالمی ایران، مقرر شد که ایشان نیز جهت بازدید از نمایشگاه صنایع دریایی 
ایران در جزیره کیش حضور یابند و مقدمات همکاری های آتی ایران و آلمان در حوزه صنایع دریایی را 

فراهم نمایند. 
در جلسه مذکور روش های همکاری مشترک و همچنین برگزاری دوره های آموزشی و علمی مشترک با 
موضوعات گوناگون بررسی و مقرر شد دوره های کوتاه مدت تخصصی تعریف و با کمک متخصصین، چنین 
دوره هایی برگزار شوند. همچنین  پیرو مذاکرت صورت گرفته، در کنار برگزاری این دوره های آموزشی، 

امکان بازدید از تاسیسات و مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط نیز فراهم خواهد شد.
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2-6 بازدید از غرفه جمهوری اسالمی ایران و استقبال از همکاری با شرکت های صنایع دریایی ایران
شرکت های حاضر در نمایشگاه و همچنین بازدیدکنندگان  از غرفه جمهوری اسالمی ایران بازدید و به 
مذاکره با نمایندگان ایرانی حاضر در نمایش��گاه پرداختند. حضور ایران در نمایشگاه صنایع دریایی هلند 
)Europort( موجب گردید که شرکت ها و فعاالن خارجی در حوزه های گوناگون صنایع دریایی اهمیت، 
توان علمی، فنی و مهندس��ی و همچنین جدیت جمهوری اسالمی ایران را در گسترش روابط تجاری و 
اشتراک گذاری دستاوردها و تکنولوژی های صنایع دریایی ایران با دیگر کشورها را بیش از پیش مالحظه 
و مشاهده نمایند. در پی این حضور بازدیدکنندگان بسیار زیادی از غرفه ایران بازدید نمودند و با نماینده 
ایران اقدام به مذاکره در جهت چگونگی حضور و نحوه ارتباط گیری با شرکت های ایرانی پرداختند. امید 
است که در راستای این اقدام جمهوری اسالمی ایران و عقد تفاهم نامه هایی پیرامون حضور صنایع دریایی 
کش��ورهای هلند و آلمان در هفدهمین نمایش��گاه صنایع دریایی ایران، گام های موثری در بهبود روابط 

تجاری و همکاری های بین المللی برداشته شود.
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Holland Shipyards 2-7 بازدید از کارخانه کشتی سازی
در خالل حضور تخصصی دریایی ایران در س��ی و هفتمین نمایش��گاه صنای��ع دریایی هلند، برخی از 
نمایندگان ایران از کارخانه کشتی س��ازی Holland Shipyards بازدید کردند. پیرو این بازدید توانمندی 
صنایع کش��تی سازی ایران به نمایندگان شرکت هلندی معرفی شد و همچنین فعالیت ها و توانمندی 

کارخانه هلندی نیز بررسی شد. 
مقرر شد در آینده اطالعات شناور یدک کش با نام تجاری EDDYTUG ساخت این کارخانه به یکی 
از شرکت های متقاضی شناور در ایران اعالم شده و در صورت نیاز و سفارش شرکت مذکور، ساخت این 

شناور در ایران و با همکاری متخصصین کارخانه هلندی صورت پذیرد. 
قابل ذکر است که این کارخانه فعال، در سی و هفتمین نمایشگاه صنایع دریایی هلند )Europort( نیز 

شرکت داشته است.
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Vanderkamp 2-8 جلسه با نمایندگان شیپ یارد
طی جلس��ه ای که در روز س��وم نمایشگاه با نمایندگان ش��یپ یارد Vanderkamp انجام پذیرفت، این 
شرکت هلندی عالقمندی خود را جهت حضور در بازار اقتصادی ایران در حوزه های ساخت، نگهداری و 
تعمیرات و تأمین قطعات و لوازم با تکنولوژی باال اعالم نمود و مقرر گردید که امسال نیز با حضور خود 
در هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی ایران در جزیره کیش به عنوان بازدید کننده مقدمات همکاری را با 

شرکت ها و بازرگانان ایرانی فراهم آورد.
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گزیده ای از بازتاب رسانه ای
اولین حضور ایران در نمایشگاه صنایع دریایی هلند
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