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مقدمه:
قرارگرفتن كش��ور عزیزمان ايران در يك موقعيت جغرافيايي اس��تراتژيك و داشتن حدود  5800كيلومتر

ساحل در شمال و جنوب كشور با منابع غني نفت و گاز ،آبزيان بيشمار و جايگاه ممتاز حمل و نقل بينالمللي،
خصوصاً مسيرهاي حساس انتقال نفت و گاز و مجاورت با بنادر مهم و پر رفت و آمد است .اين منابع عظيم
و پتانس��يلهاي موجود ميتواند در توليد ناخالص ملي و درآمدهاي كشور تأثير بسزايي داشته و زمينههاي
فعاليت و موفقيتهاي بزرگي را براي يك صنعت عظيم دريايي كه متضمن اشتغالزايي ،محروميتزدايي ،رشد

اقتصادي ،ارتقاء بهرهوري و فنآوري باشد فراهم آورده است.

با عنایت به مطلب فوق انجمن مهندس��ي دريايي ايران از بدو تأس��يس و با توجه به رسالت و وظيفهاي كه

بر عهده داشت بر خود ضروري ميدانست جهت آشنايي هرچه بهتر مسئولين اجرايي كشور با اين صنعت
مهم و شناس��ايي مشكالت و مسائل با حضور كليه ارگانهاي دولتي و غير دولتي در جهت حل آنها كوشش

نمايد .در اين خصوص و به تش��خيص بسیاری از كارشناس��ان ،برگزاري همايشهايي تحت عنوان همايش

صنايع دريايي ميتوانست محلي مناسبي براي طرح مسائل و تدوين روشهاي ارتقاء و توسعه اين صنعت بوده
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است .برگزاري اولين همايش درسال  1378با حمايت سازمان برنامه و بودجه ،دفتر مطالعات علمي و صنعتي
رياست جمهوري با استقبال خوبي از طرف مسئولين وقت همچون رياست سازمان برنامه و بودجه ،معاونين
وزراي دفاع ،صنايع و معادن ،راه و ترابري ،فرماندهان نيروي دريايي سپاه و ارتش و مديران ارشد دريايي قرار

گرفت .از آن تاريخ تاكنون  19همايش در شهرستان های تهران ،بندرعباس ،بوشهر ،آبادان ،خرمشهر ،جزيره
كيش ،استان مازندران و گیالن برگزار گرديده است و بر اساس نظر متخصصان ،كارشناسان و مسئولين ،اين

همايشها نتايج قابل قبولي داشته و تعامل و همكاري خوبي در بخشهاي مختلف اجرايي جهت حل مسائل
و مشكالت بوجود آمده است.

اميد است پس از  19سال تالش مستمر ،نوزدهمین همايش بین المللی صنايعدريايي و نمایشگاه بینالمللی

صنایع دریایی و دریانوردی ایران (جزیره کیش) در س��ال  1396توانس��ته باش��د در س��الی که به نام سال

اقتصادمقاومتی تولید اشتغال نامگذاری گردیده ،مسيري براي پيشرفت بيش از پيش كشور در اين صنعت
استراتژيك فراهم آورد.

رسيدن به افقهاي بلند و روشن ،تالش و همكاري خستگيناپذير همگان را طلب نموده و در نهايت" ،توسعه

صنعت اس��تراتژيك دريايي نه تنها همت و تالش بلكه نيازمند عزم ملي و سياس��تگذاري در س��طوح باالي

مملكتي است".

گزارش حاضر خالصه ای از روند برگزاری نوزدهمین همايش بین المللی صنايعدريايي و نمایشگاه بینالمللی

صنایع دریایی و دریانوردی ایران (آذرماه  -96جزیره کیش) بوده و امید است مورد بهره برداری متخصصان،
مسئولین و مدیران محترم قرار گیرد.
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تاریخچه برگزاری همایش
همايشهاي صنايع دريايي از سال  1378آغاز گردیده
و به ترتيب ذيل در سالهاي بعد استمرار يافته است

ردیف

شمارههمایش

تاریخ برگزاری

سال برگزاری

شهر

مکان

1

اول

 26و  27اردیبهشت ماه

1378

تهران

مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

2

دوم

12و13دی ماه

1379

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

3

سوم

 23و 24دیماه

1380

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

4

چهارم

 7و  8بهمن ماه

1381

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

5

پنجم

 20تا  24آذرماه

1382

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

6

ششم

 6تا  8بهمن ماه

1383

بندر عباس

اداره بندر شهید رجایی  -شرکت ایزوایکو

7

هفتم

 4و  5بهمن ماه

1384

تهران

مجموعه فرهنگی وزارت کار

8

هشتم

 9تا  11آبان ماه

1385

بوشهر

مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد

9

نهم

 1تا  3آبان ماه

1386

نور مازندران

صالح الدین کال

10

دهم

 7تا  9آبان ماه

1387

آبادان -خرمشهر

دانشگاه صنعت نفت

11

یازدهم

 19و 20آبان ماه

1388

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

12

دوازدهم

 27تا  29مهرماه

1389

زیبا کنار گیالن

مجموعه آموزشی و رفاهی صدا و سیما

13

سیزدهم

17و  18آبان ماه

1390

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

14

چهاردهم

 6و  7دی ماه

1391

تهران

سالن اجالس سران

15

پانزدهم

 7تا  10آبان ماه

1392

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

16

شانزدهم

 11تا  14آذرماه

1393

بندر عباس

تاالر شهید آوینی

17

هفدهم

 1تا  4دی ماه

1394

جزیره کیش

مرکز همایشهای بین المللی کیش

18

هجدهم

 27تا  30مهرماه

1395

جزیره کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

19

نوزدهم

 20تا  23مهرماه

1396

جزیره کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

[]5

گزارشجامعنوزدهمینهمایشبیناملللیصنایعدریایی

ونمایشگاه بیناملللیصنایعدریاییودریانوردیایران

 20الی 23آذرماه،1396جـزیرهکیش

[]6

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

بـرگزار كنندگان هما يش:
انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش
با همکاری ارگان های دریایی کشور:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت راه و شهرسازي
وزارت نفت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
سازمان بنادر و دريانوردي
سازمان صنايع دريايي
سازمان شيالت ايران
سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان ملي استاندارد ايران
نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء (ص)
شرکت ملي نفت ايران
شرکت صنعتي دريائي ايران (صدرا)
شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران(ايزوايکو)
شرکت صنايع فراساحل(صف)
شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران
شرکت ملي نفتکش ايران
شرکت مهندسي و توسعه نفت
شرکت نفت خزر
شرکت نفت فالت قاره ايران
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت پايانه هاي نفتي ايران
شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت
شرکت پتروپارس
شرکت حفاري شمال
شرکت ملي حفاري ايران
شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي ايران

شرکت کشتيراني والفجر
مؤسسه رده بندي ايرانيان
قرارگاه سازندگي نوح(ع)
شرکت صنايع الکترونيک ايران(صاايران)
شرکت تايدواتر خاورميانه
دانشکده علوم دريايي محمودآباد(دانشگاه صنعت نفت)
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي اميرکبير
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مجتمع دانش�گاهي عل�وم و فناوري هوا-دريا دانش�گاه
صنعتي مالک اشتر
دانشگاه جامع امام حسين(ع)
مؤسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
پژوهشگاه استاندارد
دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي کشور
سازمان هواشناسي کشور
سازمان نقشهبرداري کشور
درياباني مرزباني ناجا
مؤسسه آموزشي کشتيراني جمهوري اسالمي ايران
صندوق توسعه صنايع دريايي
ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي
انجمن سازندگان شناور ،تجهيزات و سازههاي دريايي ايران
اتحاديه مالکان کشتي ايران
انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران
انجمن کشتيراني و خدمات وابسته
انجمن علوم و فنون دريايي ايران
شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش
شرکت کارآفرینان توسعه پویا ()KTP Group
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ستادبرگزاريهمايش:
محمدرضا بهاری ،هیئت علمی دانشگاه تهران
امير سمواتيان ،سازمان صنايع دريايي
امير فرتاش ،سازمان صنايع دريايي
مصطفي زمانيان ،شرکت صنعتي دريائي ايران(صدرا)
حجت اله رشيدي ،شورايعالي صنايع دريايي کشور
محمدرضا حسيني ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
نسيم صدرنيا ،شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران
رجب مهريان ،صنايع الکترونيک ايران(صاايران)
حسين قرباني ،قرارگاه سازندگي قرب نوح(ع)
پيمان زارعيان ،سازمان نقشه برداري کشور
احمد زارعي ،شرکت نفت و گاز پارس
اکبر فالحتی آذر ،انجمن مهندسی دریایی ایران
حمیدرضا قصابان  ،انجمن مهندسی دریایی ایران
امیر حشمتی فر  ،انجمن مهندسی دریایی ایران
احسان عسکري ،ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري
سيد مهدي ابن التراب ،سازمان ملي استاندارد ايران
مجيد عليزاده ،مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري
حبيب فرشي ستوده ،شورايعالي صنايع دريايي کشور
حسين زارع مهرجردي ،شرکت ملي نفتکش ايران
حامد سعيدپور ،شرکت ملي نفتکش ايران
هميرا آگاه ،پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
بهزاد اليقي ،سازمان هواشناسي کشور
مجيد ايزدخواه ،شرکت کارآفرينان توسعه پويا
سيد سعيد ذرهون ،صندوق توسعه صنايع دريايي
قاسم حصيري ،شرکت فناوري آبهاي عميق
امير کردزاده ،شرکت پتروپارس
مهدي کامياب ،سازمان بنادر و دريانوردي
جمال سرشتي ،شرکت نفت فالت قاره ايران
مهرشاد کوهستاني ،انجمن دريانوردان ايران
سعيد بهبد ،پايگاه خبري تحليلي مارين نيوز

كميتـهاجرایيهمايش:
حميدرضا قصابان
سيد احمد صفوي
مهدي فالحتي آذر
سعيد بهبد
مهندس زهرا حاتمي مقدم
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کميتهعلمیهمايش:
دبيرکميته علمي :دکترمحمدرضا بهاري ،عضو هيئتعلمي دانشگاه تهران
مهندس حبيب اهلل بيطرف ،معاون محترم وزير نفت در مهندسي ،پژوهش و فناوري
دکترعلي وطني،معاونتوسعهوفناوريمعاونتعلميوپژوهشيرياستجمهوريوعضوهيئتعلميدانشگاهتهران
دکترغالمرضا منوچهري ،معاون محترم توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران و مشاور محترم وزير نفت
دکتر مينو فرشچي ،معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست
دکتر سعيد مظاهري ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
دکتراکبر شعباني کيا ،معاون فني و اجرايي سازمان انرژي هاي نو ايران
دکتر محمدعلي حسن زاده محمدي ،مديرکل مرکز بررسي ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي
دکتر ناصر حاجي زاده ذاکر ،رئيس پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دکتر علي اصغر گلشني ،شرکت بهين طرح آپادانا
مهندس بهزاد (محمد) سيف الهي ،شرکت پارسام گستر دريا
دکتر حميد رضا کاتوزيان ،رئيس پژوهشگاه صنعت نفت
دکترسيدباقرمرتضوي،مديرکلمحترمايمني،بهداشتومحيطزيستوزارتنفتوعضوهيئتعلميدانشگاهتربيتمدرس
مهندس مهدي يوسفي ،مدير عامل محترم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
مهندس حميد بورد ،مدير عامل محترم شرکت نفت فالت قاره ايران
مهندس محمد مشکين فام ،مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس
مهندس دهقاني ،مدير عامل شرکت صنعتي دريائي ايران(صدرا)
دکتر محمد دقيق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر محمد کسائيان ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات (شرکت رزموند)
دکتر عبدالنبي هاشمي ،رئيس دانشگاه صنعت نفت
دکتر پرويز باورصاد ،عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس
دکتر علي اکبر صفايي ،مشاور سازمان بنادر و دريانوردي
دکتر بهاره کامران زاد ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
دکتر محمدرضا خدمتي ،عضو هيئت علمي دانشگاه اميرکبير
دکتر حسن قاسمي ،عضو هيئت علمي دانشگاه اميرکبير
دکتر محمدجواد کتابداري ،عضو هيئت علمي دانشگاه امير کبير
دکترمهدي شفيعي فر ،عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
دکتر علي اکبر آقاکوچک ،عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
دکتر محمود صفارزاده ،عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
دکتر عليار جوادي ،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دکتر مسعود صدري نسب ،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
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کميتهعلمیهمايش:
دکتر محمد سعيد سيف ،عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
دکتر محمدرضا تابش پور ،عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
دکتر مصطفي زين الديني ،عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
دکتر اميرحسين جاويد ،رئيس و عضو هيئت علمي دانشکده علوم و فنون دريايي واحد علوم و تحقيقات
دکتر رضا جواهردشتي ،مشاور عالي پژوهشگاه شاخص پژوه
دکتر خدايار جوادي ،عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
دکتر بهروز عسگريان ،عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دکتر پيمان بديعي ،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دکتر علي فاخر ،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دکتر ولي عربي ،قائم مقام شرکت دلتا افشور
مهندس محمد بنايي ،مدير عامل شرکت دلتا افشور

هیأت داوران
دکتر عباس زارع نژاد اشکذري ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)
دکتر عباس دشتي منش ،دانشگاه خليج فارس
دکتر ابوطالب مطلب ورکاني ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)
دکتر اکبر رشيدي ابراهيم حصار ،دانشگاه تربيت مدرس
دکتر عليرضا عالي پور ،دانشگاه علوم دريايي نوشهر
دکتر نرگس امراللهي بيوکي ،دانشگاه هرمزگان
دکتر داريوش منصوري ،دانشگاه تربيت مدرس
دکتر پدارم عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر احسان تقي پور ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)
دکتر مجيد الياسي ،دانشگاه صنعتي نوشيروان بابل
دکتر سجاد حاجي زاده ،دانشگاه خليج فارس
مهندس اسماعيل شفيع زاده ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
دکتر حميد عيسي زادهCounty College of Morris ،
دکتر همايون يوسفي ،دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
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هیأت داوران
دکتر ايران برايي ،اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر
دکتر کريم اکبري وکيل آبادي ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)
دکتر محمد جواد کتابداري ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
دکتر خسرو آئين جمشيد ،موسسه تحقيقاتي علوم شيالت کشور
دکتر محمد علي لطف الهي يقين ،دانشگاه تبريز
دکتر مريم راه باني ،دانشگاه هرمزگان
دکتر مهدي خدايي ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دکتر محمد گندم کار ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
دکتر محمد بهروزي ،دانشگاه بوشهر
دکتر محمد حسين ديبائي بناب ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
دکتر موسي کشاورز ،دانشگاه هرمزگان
دکتر نبرد حبيبي ،دانشگاه کردستان
دکتر اميرحسين نيک سرشت ،دانشگاه صنعتي شيراز
دکتر محمود سينايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحدچابهار
دکتر عبدالرحيم طاهري ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر عبدالرضا ثابت عهد ،دانشگاه آزاد اسالمي
دکتر عليرضا صفاهيه ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دکتر ناصر شابختي ،دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر حسن شادمان ،کشتيراني جمهوري اسالمي ايران
دکتر مريم سيوف جهرمي ،دانشگاه هرمزگان
دکتر صابر وطن دوست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل
دکتر سيد علي آزرم سا ،دانشگاه تربيت مدرس
مهندس عبدالحسين محمدرحيمي ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
دکتر احسان ياري ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
دکتر محمود ساالري ،دانشگاه جامع امام حسين (ع)
دکتر احمد شانه ساز ،دانشگاه اصفهان
دکتر مهرناز فرزين گهر ،دانشگاه هرمزگان
دکتر اميد رحماني ،دانشگاه زنجان
دکترعباس معمارزاده ،دانشگاه ولي عصر رفسنجان
دکتر علي مهدي نيا ،پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
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هیأت داوران
دکتر مهدي محمد مهدي زاده ،دانشگاه هرمزگان
دکتر سيد مصطفي سيادت موسوي ،دانشگاه علم وصنعت ايران
دکتر محمدرضا شکاري ،دانشگاه استهبان
دکتر حسن اکبري ،دانشگاه تربيت مدرس
مهندس محمدرضا زارعي ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
دکتر حميد احمدي ،دانشگاه تبريز
دکتر عليرضا مجتهدي ،دانشگاه تبريز
دکتر مهران ياسمي ،موسسه علمي و کاربردي جهاد کشاورزي
دکتر پروين غفاريان ،پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
دکتر روزبه شفقت ،دانشگاه صنعتي نوشيروان بابل
دکتر علي سررشته داري ،دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندس فريد شعباني ،پژوهشگاه دفاعي
دکتر امين قنادي اصل ،دانشگاه محقق اردبيلي
دکتر حسن نصراهلل زاده ساروي،پژوهشکده اکولوژي درياي خزر
دکتر محمدرضا تابش پور ،دانشگاه صنعتي شريف
دکتر محمد علي ساالري علي آبادي ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دکتر علي اصغر گلشني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز
دکتر رضا شمسي ،گروه رويال
دکتر رضا دزواره رسناني ،دانشگاه صنعتي نوشيروان بابل
دکتر محمدرضا بهاري ،هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر هميرا آگاه ،پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
دکتر سعيد کاظمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
دکتر مهدي شفيعي فر ،دانشگاه تربيت مدرس
دکتر حسن قاسمي ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
دکتر مسعود ترابي آزاد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحدتهران شمال
دکتر رضا حسن زاده قاسمي ،دانشگاه حکيم سبزواري
دکتر فواد بوعذار ،دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر
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برگزارکنندگان نمایشگاه

دبیر منایشگا  :مهندس پیامن مسعودزاد
مدیر هامیشها و منایشگا های انجمن  :مهندس اکرب فالحتی آذر
مجری منایشـگا  : IRANIMEXمجید ایزدخوا
محمد ایزدخواه ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
آیت صفایی ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
غالمعلی رسولی ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
آالله ارض پیما ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
حمیده سیوندی ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
محمدجواد کوهکن ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
روح اله مختار زاده ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
عزیز اله فرضی پور ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
سید عبدالرحمن شریعتی ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
ابراهیم عاشوری  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
بهروز باالچ زاده  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
عباس علیزاده ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
طیب آکثیف ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
سیده فرشته نیکوور  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
سمیه جوهر  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
فاطمه اسکندری  ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
مریم علی سرلک ،شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش
سید محمد نوش آبادی ،موسسه مبین تدبیر دایا (متدکس)
محمد انصاری نیا ،موسسه مبین تدبیر دایا (متدکس)

[]13

گزارشجامعنوزدهمینهمایشبیناملللیصنایعدریایی

ونمایشگاه بیناملللیصنایعدریاییودریانوردیایران

 20الی 23آذرماه،1396جـزیرهکیش

[]14

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

افتتاحیه نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی بیستم آذرماه سال یک هزار و سیصد ونود و شش شمسی در

مرکز همایش های بین المللی کیش و با حضور مقامات کشوری و لشکری با تالوت آیاتی چند از کالماهلل مجید
و اجرای سرود ملی جمهوری اسامی ایران افتتاح شد .این مراسم با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران ،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،سفیر کشور هلند،

مدیران ارگانهای دریایی کشور و نیز بیش از  800نفر از کارشناسان ،متخصصان دریایی ،اساتید و دانشجویان

دانشگاه های مختلف و صنعتگران و نمایندگان شرکت های معتبر بین المللی از کشورهای هلند ،آلمان ،ایتالیا،

فرانسه ،فنالند ،دانمارک ،کره جنوبی ،ترکیه و  ...حاضر در نمایشگاه بین المللی ،برگزار شد.
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بخشی از سخنان امیر دریادار حسین خانزادی

غفلت تاریخی از بهره مندی ظرفیت های دریا

امیر دریادار حس��ین خانزادی اظهار داش��ت :هفتاد درصد کره زمین را آب فرا گرفته 80 ،درصد مردم

کنار دریا قرار دارند و  90درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود که این ویژگیها یک اعتبار
معناداری با هم دارند.

نگاه ویژه و کار را متوجه موضوعی تحت عنوان تمدن دریایی کردهایم ،دریا فرصتی برای توسعه و کسب منزلت

منطقه ای و جهانی است .تا زمانی که روی خشکی مستقر هستیم و نگاه به دریاها ،تحت حاکمیت کشور است،

اتفاق پیچیدهای برای ما نمی افتد بلکه آنچه که تحت عنوان تمدن دریایی می خواهیم از آن صحبت کنیم پا
را فراتر از این می گذارد.

وی با اش��اره به بخشی از صحبت های مقام معظم رهبری افزود :براساس گفته ایشان دریا برای کشور یک

فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است و فواید دریا برای یک ملت و کشور فواید راهبردی و بزرگ

و کالن است.

وی ادامه داد :کشور جمهوری اسالمی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی با رویکرد همه نظریه های ژئو پلتیکی

در مرکز قرار دارد و کشوری نیست که در حاشیه مناطق جغرافیایی کره زمین قرار گرفته باشد .اینکه می گوییم
اتصال به دریا منابعی را به دنبال دارد در واقع افزایش مرز امکان و تولید یکی از موضوعاتی است که همه 80

درصد جمعیت کره زمین به دنبال آن می گردند.

[]16

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

خانزادی به اهمیت مرزهای دریایی اشاره و خاطرنشان کرد :با وجود پنج هزار و  800کیلومتر مرز دریایی ،این

ظرفیت مرز دریایی ،فرصت ترانزیتی و موقعیت گذرگاهی جمهوری اسالمی ایران را به شکل خیره کننده برای
کشورهای آسیای میانه و منطقه برقرار می کند و اینجا است که حضور معناداری باید داشته باشیم.

دریا تنها راهی است که تصور می شود تهدید بزرگ ما از آن راه باشد و همین طور تنگه راهبردی هرمز که به

عنوان وضعیت ژئوپلتیک جمهوری اسالمی ایران در معادالت جهانی از بابت برقراری امنیت بسیار اثرگذار است.

خانزادی گفت :خاصیت تنگه ها به باز بودن آنها اس��ت نه به بس��ته بودن آنها و اگر قرار است تنگه هرمز به

عنوان وضعیت ژئوپلتیک جمهوری اسالمی ایران باشد با باز بودن آن معنا محقق می شود .بر خالف تصور که
همه فکر می کنند ما یک کشور ساحلی هستیم ،در عمل جمهوری اسالمی ایران یک کشور دریایی است و در
طول تاریخ ما غفلت کردیم که از ظرفیت های این کشور دریایی بهره مند شویم .اگر می خواهیم از منافع دریا

بهرهمند شویم ،یک راه جدی آن برخورداری از قدرت دریایی است و در واقع داشتن اقتدار است و همان چیزی
که همه ما تالش می کنیم بخش هایی از پازل اقتدار دریایی را به سهم خود شکل دهیم.

وی تاکید کرد :اگر می خواهیم به دنبال اقتدار باشیم و قدرت دریایی را دنبال کنیم و سهم خود را به اشتراک

بگذاریم ،باید حضور معنا دارمان را تعریف و اثبات کنیم .آنچه که قرار است قدرت دریایی را شکل دهد تمدن

دریایی است که در طول تاریخ ،ایران با هر ابعاد و اندازهای یک تمدن دریایی بوده است.

خانزادی تاکید کرد :اگر ما در دریا حضور معناداری نداشته باشیم ،دیگران حضور مییابند و منافع آن را بهرهمند

میشوند و منافعی را که ما قرار است از آن بهرهمند شویم آنها استفاده میکنند .دیگرانی که وضع ژئوپلتیک خود

را به وضع ژئوپلتیک ما گره زده اند و با استفاده از آن در منطقه و جهان قدرت نمایی میکنند.
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بخشی از سخنان دکتر انصاری الری ،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

بنادر پیشانی و چهره اصلی هر کشور محسوب می شوند

محمد ابراهیم انصاری الری با تاکید بر اینکه کشور ما با وجود خط ساحلی طوالنی در شمال و جنوب کشور

به طول  5هزار و  800کیلومتر از یک غفلت تاریخی نسبت به دریا رنج می برد،گفت :ما به معنای واقعی بر

دریا مسلط نیستیم زیرا مفهوم تسلط بر دریا غیر از آشنایی و بهره برداری موردی از دریا است .ما بر دریا مسلط

نیس��تیم زیرا تس��لط بر دریا به معنای بهره برداری اصولی و علمی از همه داش��ته ها و نعمت های دریایی با
مالحظات زیست محیطی و کمترین آسیب به دریاست.

وی با اش��اره به پیش��ینه تاریخی ایران و ارتباط  17استان کشور با دریا ،بیان کرد :با وجود این مرز طوالنی

کشور ما پیوند وسیع و عمیق با فرهنگ ،تمدن و اقتصاد دریا ندارد و اگر اقتصاد مرتبط با صنایع نفت و گاز در

دریا را مستثنی کنیم سهم دریا در اقتصاد کشور بسیار اندک خواهد بود.

انصاری الری با یادآوری این نکته که از میان  10شهر مهم کشور هیچ یک در کنار ساحل و دریا واقع نشدهاند

اظهار کرد :برعکس هر چه به دریا و ساحل نزدیکتر می شویم رنگ محرومیت ،فقر و نازیبایی شهرها و آبادیها
بیشتر می شود و این یک ضعف و نقیصه برای کشور به شمار می آید .بنادر پیشانی و چهره اصلی هر کشور

محسوب می شوند و از دیدن بنادر و میزان عمران ،آبادانی ،توسعه و رونق بنادر می توان به یک قضاوت اجمالی
در مورد یک کشور رسید اما اگر کسی بخواهد با نگاه به بنادر کشور ما قضاوت کند به یک قضاوت اشتباه دچار
می شود زیرا وضعیت بنادر و شهرهای ساحلی ما بسیار متفاوت است.
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به اقتضای خاکپاره دردانه و آرام جزیره کیش می توان گفت « اهمیت هر جزیره از یک سو به توده خاکی

است که به صورت یک خشکی از میان امواج خروشان سربرآورده و از سویی دیگر به پهنای خیره کننده و زیبای
دریایی است که این خشکی را احاطه کرده و توجه اغراق آمیز به این توده خاکی و خشکی سبب شده که از

دریای بی انتها و پربها غفلت کنیم» در همه جا به ویژه در جزیره کیش ما دچار این غفلت شده ایم.

وی ادامه داد :ما هیچ یک از تفریحات دریایی ،سفرهای دریایی ،حمل و نقل ،ورزش و تجارت دریایی را

در جزیره کیش جدی نگرفته ایم و از این پس بر پروژه های نو و جذاب مرتبط با دریا و استفاده از ذخیره

حداکثری دریایی تمرکز کنیم .س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری کشور باید جایگاه ویژه اداری در
س��اختار خود برای گردشگری دریایی تعریف کرده و با تامین منابع مالی و آموزش های الزم گردشگری

دریایی را تولیت و تقویت کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطر نشان کرد :اگر در قطعنامه این همایش که با حضور متخصصان

و فعاالن معتبر عرصه دریانوردی برگزار می شود به این نکته توجه شود بی تردید برای ما راهگشا خواهد بود و

ما در مسیر اداری این مطلب را دنبال خواهیم کرد و شاید در سال های آتی به یمن این رویداد از گردشگری

دریایی مواهب و ثمرات زیادی برداشت کنیم.
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بخشی از سخنان دکتر مقدسی ،نماینده و ناظر مجلس در شورایعالی صنایع دریایی

صنایع دریایی به عنوان اولویت جا دارد که بیشتر مورد توجه باشد

ایشان ضمن تشکر از انجمن مهندسی دریایی ایران بابت برگزاری این همایش و نمایشگاه و نقش مثبتی که

در توسعه فرهنگ دریایی داشته است ،اظهار داشت :قدم های ارزشمندی در برنامه ششم توسعه برای توجه به

صنایع دریایی برداشته شده است که در بند الف تبصره  4قانون برنامه ششم ،سالیانه  65میلیارد دالر موضوع
جذب سرمایه گذاری های خارجی به روش های مستقیم و غیر مستقیم از طریق فاینانس و روش های مختلف
تامین منابع مالی مطرح شده است.

سید مهدی مقدسی ،با تاکید بر اینکه به اقتصاد دریا محور خیلی توجه نکرده و به نقطه مطلوب نرسیده ایم،

افزود :محور و اولویت های فعالیت های جمهوری اسالمی ایران در دریا نفت و گاز است و ما فرصت ها و منابع

بسیاری را صرف این حوزه در دریا کرده ایم ،مبحث اقتصاد دریا محور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بیش از  5هزار کیلومتر س��احل داریم و باید جهت گیری در حوزه دریا بدنبال تربیت نیروی انس��انی و انتقال
تکنولوژی با دیگر کشورها باشیم .اگر چه در حوزه نفت و گاز در سالهای گذشته وقت و منابع را صرف کردیم

اما بحث صنایع دریایی به عنوان اولویت جا دارد که بیشتر مورد توجه باشد و در حوزه گردشگری دریایی باید

بیش از گذشته تالش کنیم .گردشگری دریای خزر نیز از مواردی است که به آن توجه نشده اگر چه در شیالت
قدمهایی برداشته شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری است.

[]20

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

مقدسی در عین حال یاد آور شد :البته نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در دریا حضور مقتدرانه ای دارند

و در حوزه نظامی پیشرفت های بسیار قابل توجهی داشته ایم.

این نماینده مردم در مجلس دهم ،تاکید کرد :مجلس مصمم است و از هرگونه اقدامی که در راستای استفاده

از ظرفیت های دریا باشد استقبال خواهد کرد و انتظار می رود دولت نیز در این خصوص جدی وارد شود.

مقدسی تصریح کرد :کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از شرکت کشتی سازی بندرعباس و

برخی بنادر بازدید خواهد کرد و سعی کردیم کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بیشتر درگیر این بخش کنیم.

برای اینکه بتوانیم در حوزه دریا ورود کنیم ،نمی توانیم به تنهایی اقدام کنیم و نمی توانیم تنها وارد کننده باشیم

بلکه باید با مشارکت شرکت های خارجی فقط دانش فنی و تکنولوژی را وارد کنیم.

نماینده مردم اراک تاکید کرد :دریا یکی از مزیت های مهم کشور است زیرا کشورهای بسیاری در اطراف ما

هستند که محصور در خشکی بوده و راه به دریا ندارند و با یک محاسبه سرانگشتی در بحث ترانزیت و استفاده

از ظرفیت ترانزیت دریایی کشور سالیانه  35میلیارد دالر عایدات می توانیم از آن ها داشته باشیم.
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بخشی از سخنان خانم سوزانا ترستال ،سفیر کشور هلند در ایران

درصدد هستیم همکاری با ایران را با به اشتراک گذاری دانش و ارتباط
بازرگانی بلندمدت گسترش دهیم
سفیر هلند ضمن خوشامدگویی و تشکر از برگزارکنندگان همایش و نمایشگاه بین المللی دریایی در کیش

اشاره نمودند که  Europortنمایشگاه دریایی بین المللی است و در شهر بندری روتردام توسط شرکت Ahoy

سازمان دهی شده است Europort .با برخورداری از تجربه و شبکه بین المللی در سایر کشورها ،سال گذشته

با  Iranimexهمکاری نمود و امسال نیز همکاری خوبی مابین  Europortو  Iranimexاتفاق افتاد.

کشور هلند در فناوری آب و دریایی مشهور است و تعجب ندارد که این فناوری ها یکی از پایه های مهم ارتباط

ما با ایران اس��ت .ما درصدد هس��تیم که این همکاری با ایران را با به اشتراک گذاری دانش و ارتباط همکاری
بازرگانی بلندمدت گس��ترش دهیم .ش��رکت های دریایی هلند شرکت های راهبردی حوزه تخصصی خاص

هستند .

تاریخ بلندمدتی از همکاری ایران و هلند وجود دارد .ایران با داشتن  9بندر بزرگ در خلیج فارس مقصد راههای

دریایی بین المللی است .در قرن هفدهم کشور هلند یک دفتر بازرگانی در بندر بوشهر ایجاد نمود .این همکاری
بازرگانی بین دو کشور توسط نقاش هلندی ( )Jan Baptist Weenixدر نقاشی که بیانگر سفر سفیر هلند
توسط کشتی به پرشیا در مسیرش به اصفهان است به تصویر کشیده شده است.
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کشور ایران بدنبال توسعه شناورهای کانتینری و فله اش است .از آنجا که ایران بزرگترین منابع گازی دنیا و

چهارمین منابع ذخیره نفت دنیا را داراست ،نیازمند توسعه فناوری فراساحل برای برداشت این منابع و جابجایی

آنهاست .کشور هلند آمادگی خود را جهت ارائه دانش و محصوالت با کیفیتش را در این زمینه اعالم می نماید

و لذا به افق ادامه این همکاری خوب بازرگانی با ایران امید داریم .البته ناگفته نماند که در این راستا چالش هایی
هم وجود دارد ،ما انتظار داریم که همه دینفعان که امروز حضور دارند از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشند و

محدودیت های مالی ،بانکی و اطالعاتی را درک نمایند .زمانی که فهم مشترک و اشتیاق همکاری وجود داشته
باشد ،قطعاً امکان تفاهم های بازرگانی بزرگ هم وجود دارد .من برای همه ی شما نمایشگاه جذابی آرزومندم.
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بخشی از سخنان دکتر سعید مظاهری ،دبیر همایش

همایش محلی برای بررسی و نقد مسائل و مشکالت صنایع دریایی
از منظر همه ارگان ها
دبیر نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی گفت :این همایش بستر مناسبی برای توسعه صنایع دریایی

کشور ایجاد می کند .سعید مظاهری با اشاره به برگزاری  36کارگاه تخصصی در حوزه صنایع دریایی در این
همایش افزود :این همایش در  ۱۰محور دریایی برنامه ریزی شده است و  ۵۰مقاله شفاهی و یکصد مقاله به
صورت پوستر در این همایش ارائه خواهد شد.

مظاهری اضافه کرد :از میان  ۴۵۰مقاله دریافت شده در دبیرخانه همایش تعداد  ۳۴۱مقاله نهایی شده و در

قالب دو کتابچه فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است.

وی گفت :در این همایش به محورهای مختلف حوزه دریایی در زمینه جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور،

ل ها و روش های اجرایی با توجه به
نقد مسائل و مشکالت از منظر همه ارگان ها و مراکز مرتبط ،تدوین راه ح 

فرصت های موجود جهت توسعه سواحل کشور و جذب بیشتر بازارهای بزرگ صنایع دریایی به کارخانجات و

صنایع داخلی پرداخته خواهد شد.

سعید مظاهری افزود :هم چنین تسریع در اجرای آئیننامههای قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی ،آشنایی

مسئوالن با صنایع دریایی و مسائل آن ،پیگیری حداکثر استفاده از توان و ظرفیت صنایع داخلی ،برنامهها و
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دیدگاه های مسئوالن اجرایی و قانونگذاری کشور درزمینه صنایع دریایی از اهداف این همایش است.

دبیر نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی بررسی و نقد مسائل و مشکالت صنایع دریایی از منظر

همه ارگان ها و مراکز مرتبط ،هم فکری صاحب نظران و کارشناسان دریایی و طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات

و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در صنایع دریایی و صنایع وابسته را از دیگر موضوعات این همایش
سه روزه عنوان کرد.
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بخشی از سخنان مهندس مسعود زاده ،دبیر نمایشگاه

افزایش تعامالت بین المللی
مهمترین هدف نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران
دبیر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی گفت :هدف این نمایشگاه آشنایی با ظرفیتها

و پتانسیل های دریایی برای ذینفعان ،تعامل با شرکت های خارجی با رویکرد بروننگر و درونزا و در نهایت

آشنایی با فرهنگ دریایی می باشد .صنایع دریایی می تواند محور توسعه کشور باشد و دریا پایه قرار گیرد.

وی افزایش تعامالت بین المللی در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی را مهمترین هدف این نمایشگاه برشمرد

وگفت :در این نمایش��گاه صنایع ش��یالت ،حمل و نقل دریایی ،نفت و گاز فراساحلی ،قوانین و استانداردها،

کنوانسیونهای بین المللی ،صنایع ساخت شناور دریایی و تجهیزات دریایی ،اقیانوسی و علوم جوی و گردشگری

دریایی ،امنیت در دریا و در حوزه شناورهای نظامی غرفه هایی برپا شده است.

دبیر نمایشگاه نوزدهم ،ایجاد فرصت رقابتی برای ارائه کاال و خدمات توسط شرکتهای داخلی و خارجی را

یکی از اهداف این نمایشگاه برشمرد و ادامه داد :توسعه همکاری های مشترک بین شرکتهای داخلی و خارجی
با هدف توسعه بازار ،افزایش تعامل بین صنایع و مراکز علمی و پژوهشی ،آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی

و صنعتی ،آش��نایی با نیاز مش��تریان و شناخت فرصتهای سرمایهگذاری از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
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مس��عودزاده تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه را  ۳۰۰شرکت داخلی و  ۶۵شرکت خارجی عنوان کرد و
افزود :این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۷هزار و  ۳۵۰متر مربع برگزار می شود که  ۸۵۰متر مربع از فضای

نمایشگاهی به شرکت های خارجی که از  ۱۶کشور مانند هلند ،فرانسه ،آلمان ،دانمارک ،نروژ ،فنالند ،ایتالیا،
ترکیه ،چین ،اسپانیا ،کره جنوبی ،یونان و امارات در این نمایشگاه مشارکت دارند اختصاص یافته است.

دبیر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دریایی کیش خاطر نشان کرد :گشت دریایی و بازدید از ناوشکن جماران

از برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

ویگفت :همچنین غرفه بومیان جزیره کیش نیز از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه است و با هماهنگی

انجمن مهندسی دریایی و ارگانهای دریایی بیش از  200دانشجو برای بازدید از این نمایشگاه در جزیره حضور
دارند.
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نشست تخصصی «راهکارها و روش های توسعه صنعت دریایی و دریانوردی
در برنامه ششم توسعه کشور»

درخواست توجه ويژه مسئولين و سياستگذاران
به توسعه صنعت دریایی در برنامه ششم

نشست تخصصی "راهکارها و روش های توسعه صنعت دریایی و دریانوردی در برنامه ششم توسعه کشور" با

حضور قاسم احمدی رئیس فراکسیون بنادر ،دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای اسالمی ،رامین
نورقلی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،امیر دریادار امیر رستگاری معاون وزیر دفاع و

رییس سازمان صنایع دریایی ،خانم پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست،
مهندس محمدرحیم دهقانی مدیرعامل شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا) و مهندس جبل عاملی مدیرفنی

و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران در روز دوم نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی در سالن

خليجفارس مرکز همایش های کیش برگزار گردید.

در اين نشست تخصصی سعی شد كه با مطرح نمودن موضوعات مختلف از مهمانان شركت كننده از جمله

مسائل مرتبط با قوانين و مقررات و نهاد های قانون گذار كشور ،چالش هاي پيش روی صنعت دريايی ،نحوهی
توسعه صنعت دريايی ،نقش نيروی انسانی و دانشگاه ها در توسعه صنعت دريايي و همچنين مسائل مالی و بيمه،
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نظر شركت كنندگان به طور صريح و واضح دريافت گردد.

دبير نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی نتيجه اين نشست تخصصی را مفيد و موثر دانست و از

مسولين و سياستگذاران درخواست نمود كه به نتايج اين نشست توجه ويژه ای مبذول نمايند.

دكتر سعيد مظاهری نتایج مشخص شده این نشست را در مجموع به شرح زیر اعالم داشت:

• الزم است به جهت پيشرفت و توسعه ،تغيير ساختارهاي مديريتی ارگان های دريايي ناكارامد را در دستور

كار قرار داد.

• برنامه ششم توسعه در زمينه توسعه دريايي كشور ناكافی و ناكارآمد می باشد و نيازمند اصالحات اساسی

است.

• با توجه به اينكه به طور كلی  ٢٨درصد از برنامه توسعه پنجم كشور تحقق پيدا نموده ،الزم است توجه ويژهای

به ساز و كارهای اجرايی قوانين در كنار وضع قوانين جديد انجام پذيرد.

• ش��ركت های دريايی در حال حاضر با كمبود پروژه و منابع مالي روبرو هس��تند ،در اين راس��تا الزم است

بسترسازی های الزم برای حفظ اين شركت های دريايی صورت پذيرد.

• ناوگان دريايی كش��ور در حال حاضر با چالش های اساس��ی نظير رقابت با ش��ركت های بين المللی و

تطبيقدادن با شرايط بين المللی روبرو هستند.

• ضروری است كه در بخش دريايی كشور ضمن اتخاذ تصميمات راهبردی ،فعاليت های مستمر و هماهنگ

جهت تحقق آنها صورت پذيرد.
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• توجه به اقتصاد دريا و تهيه مدل اقتصادی توسعه ی مرتبط از ضروريات اصالح نگرش به فعاليت های دريايی

محسوب می گردد و الزم است مورد توجه جدی واقع گردد.

• متصل كردن استان های ساحلي به دريا از ديگر راهبردهای توسعه كيفی و كمی جوامع دريايی مد نظر قرار

گيرد.

• امكان استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزی برای پروژه های سودآور و ارزشمند دريايی فراهم شود.
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نشست کمیته دانشجویی

بیش از  200دانشجو از دانشگاه های مختلف در زمان برگزاری نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی

نشستی با حضور آقایان دکتر محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دکتر محسن خسروی بابادی از سازمان صنايع دريايي ،دکتر مرتضی یوسفزادی
رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان ،دکتر ابوطالب مطلبی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم

دریایی امام خمینی (ره) نوشهر ،رضا عبدالمجید مشاور شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)،
غالم ابوالفضل معاون اداری ،منابع انسانی و برنامه ریزی موسسه رده بندی ایرانیان و کاپیتان اصغر قونیانلوئی مدیر

آموزش شرکت ملی نفتکش ایران و مهندس قاسمي نماينده كميته دانشجويي برگزار نمودند.

در اين جلسه ابتدا نمايندگان دانشگاه ها متن بياينه خود را در حضور مدعوين و حاضرين جلسه قرائت نمودند

و سپس جلسه بصورت پرسش و پاسخ ادامه یافت كه مدعوين پاسخگوي سواالت دانشجويان بودند.
مهمترین موارد مطرح شده در این نشست :

• نگراني از بازار شغلي آينده دانشجویان رشته های دریایی

• سيالبس مهندسي دريا

• كسري خدمت دانشجويان دريايي ( آقا)

• نبود المپياد دريايي

• كمك به ايجاد جنبش دانشجويي مرتبط با دریا

• استفاده از تخصص نيروي كار خانم در شرکت ملي نفتكش ايران
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نشست تخصصي نفت و گاز نوزدهمين همايش بين المللي صنايع دريايي

هدف نشانه گذاري چالش ها ي مديريت واجراي پروژه هاي استخراج نفت
و گاز از فالت گسترده دريايي و فراساحلي كشور

نشست تخصصي نفت و گاز نوزدهمين همايش بين المللي صنايع دريايي با هدف نشانه گذاري چالشهاي

مديريت واجراي پروژه هاي استخراج نفت و گاز از فالت گسترده دريايي و فراساحلي كشور خصوصا فيلدهاي

مش��ترك برگزار گرديد .دكتر دانشفر ،مدير توليد و عضو هيات مديره شركت نفت فالت قاره ايران ،مهندس
عليخاني ،از معاونت توليد شركت ملي نفت ایران ،دكتر سليماني ،معاون امور اکتشاف مدیریت اکتشاف شرکت

ملی نفت ایران ،دكتر تابش پور ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتی شريف و دكتر بهاري استاد دانشگاه تهران و
دبير كميته علمي همايش (رياست نشست) در این نشست حضور داشتند .ابتدا در عناوين انتخاب شده به ايراد
سخنراني پرداختند و سپس در پاسخ به سؤاالت مستمعين به بحث نشستند.

دكتر دانشفر ،مدير توليد و عضو هيات مديره شركت نفت فالت قاره ايران

موضوع ارائه  :بررسی نقاط ضعف ساختاری در مدیریت فراساحلی کشور در بخش های کارفرمایی ،شرکتهای

پشتیبان ،رگوالتوری و  ...و آثار ناشی از آن در پروژه ها

آقاي دكتر دانشفر برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز در فراساحل و وجود میادین مشترک دریایی را
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فرصتی ارزشمند برای تشکیل و توسعه ی شرکت های طراحی و مهندسی و پیمانکاری عنوان کرد که اتخاذ

روش های صحیح و کارآمد در زمینه فناوری های به روز صنایع فراساحل و تسهیل روند ارتقای بنیه تخصصی

پیمانکاران این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیازمند نگاهی ملی و همه جانبه است.

از چالش های ش��رکت های پیمانکاری فراس��احل در کشور ،می توان به مشکالت تامین منابع مالی ،پایین

بودن فناوری ،محدود بودن تعداد پیمانکاران بزرگ توانمند صاحب صالحیت اشاره کرد و الزمه توسعه صنایع

فراساحلی را می توان بومی سازی تجهیزات ،تامین منابع مالی ،حمایت از پیمانکاران داخلی و توسعه دانش فنی
و استفاده از تجارب مدیریتی دانست .در کشور ما چرخه صنایع فراساحلی عمدتاً در صنایع نفت و گاز دیده

میشود در حالی که در کشورهای دیگر موضوعات مختلفی از قبیل انرژی های نو و  ...نیز مطرح می باشد.

شناس��ایی و تایید صالحیت شرکت های داخلی  ،E&Pساخت داخل گروههای مختلف کاالیی مورد نیاز

صنعت نفت و گاز ،واگذاری مطالعات میادین و تشکیل انستیتوهای پایین دستی نفت و گاز با دانشگاههای کشور

را می توان از گام های اساسی در راستای توانمندسازی داخلی و تغییر پارادیم حاکم برشمرد.
مهندس عليخاني ،از معاونت توليد شركت ملي نفت

موضوع ارائه  :سیستم مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی ( )AIMSدر پروژه های فراساحل

آقاي مهندس عليخاني ضمن اش��اره بر اين واقعيت كه سازمان ها و شرکت ها برای تحقق اهداف سازمانی

تعریف شده خود از جمله انجام تعهدات تعریف شده و حداکثر سازی سود اقتصادی خود ،نیاز به برنامه ریزی
سیستماتیک جهت استفاده حداکثری از دارایی های خود از جمله تجهیزات ،افراد ،فرآیندها و سیستم های
مربوطه دارند ،راهکــار و استراتـژی تحقـق اهداف فـوق را استفـاده از "سیسـتم مدیریت یکپارچه دارایـی ها"
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یا بصورت اختصار ( )AIMSدانست .ايشان اجزاء اصلی  AIMSرا کلیه دارایی های ملموس و غیرملموس سازمان
که پتانسیل خلق ارزش برای سازمان دارند ،توصيف كردند و تاكيد كرد اصلی ترین اجزاء عبارتند از  :تجهیزات،

کارکنان و بعبارتی ذینفعان کلیدی ،فرایندها و سیستم های مربوطه که با تمرکز به افزایش طول عمر مؤثر هر

کدام از این اجزاء ،برآیند عملکردی کل سیستم می بایست در راستای تحقق اهداف سازمانی و کاهش هزینه ها
و حوادث باشد .بدین منظور در توسعه و تولید از میادین هیدروکربنی در راستای تولید ایمن و پایدار ،سیستم

 AIMSدر کلیه مراحل توسعه و تولید میدان یعنی مراحل طراحی ،خرید کاال ،ساخت ،راه اندازی ،بهره برداری

و جمع کردن تاسیسات ایفای نقش نموده و استفاده از آن بعنوان یک ضرورت تلقی می گردد.

دكتر تابش پور ،عضو هيات علمي دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی شريف
موضوع ارائه  :سیستم مدیریت یکپارچه سازه ( )SIMSدر تأسیسات فراساحل

بر ضرورت و لزوم پرداختن جامع به مالحظات ایمنی سکوها در بخش سازه تاکید و با اشاره به استانداردهای

بین المللی و ضوابط فنی موجود ،مروری بر ساختارهاي پيشنهادي در آيين نامه ها و زمينه هاي تحقيقاتي آنها

ارايه نمود.

دكتر سليماني ،معاون امور اکتشاف مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

موضوع ارائه  :پتانسیل های هیدروکربوری حوزه فراساحل کشور در خلیج فارس و دریای عمان و فرصت های

سرمایه گذاری مرتبط با آن

دكتر بهمن سلیمانی ضمن بیان چشم انداز مدیریت اکتشاف در افق بیست ساله کشور ،به اکتشافات بزرگ

نفت و گاز در خلیج فارس اشاره کرد و گفت :صنعت نفت ایران پس از انقالب به ویژه بعد از جنگ تحمیلی در
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حوزه اکتشاف عملکرد قابل توجهی داشته است .سلیمانی گفت :در صورت ادامه روند کنونی ،تا حدود ١٠٠

سال دیگر نفت و حدود  ١٦٥سال دیگر گاز برای تولید داریم زیرا صنعت نفت ایران با تکیه بر توان داخلی و

بهرهگیری از دانش و تکنیکهای روز دنیا در زمینه اکتشاف ،کارنامه خوبی در این زمینه داشته و برنامه بهبود
مستمر را سرلوحه کاری خود قرار داده است.

معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد :تالش داریم تا در آینده ،پتانسیلهای نفتی و گازی

بیشتری را با جذب سرمایهگذاران بینالمللی در بلوکهای اکتشافی توسعهای بالفعل کنیم.

دكتر بهاري استاد مهندسي عمران دانشگاه تهران و دبير كميته علمي همايش

موضوع ارائه  :بررسی انواع سرویس های مرتبط با خطوط لوله دریایی ،نقاط قوت و ضعف و آسیب های مرتبط با آن

ایشان ضمن تاكيد بر تنوع گسترده و تخصصي ديسپلين هاي سيستم نفت و گاز خصوصا در فيلد دريايي

و فراس��احلي و نيز پر چالش و پر هزينه بودن اين پروژه ها ،در عين حال اس��تفاده از خط لوله زير سطحي را
سريعترين ،اقتصادي ترين ،ايمن ترين و سازگارترين با محيط زيست براي انتقال نفت و علي الخصوص گاز

شيرين دانست و اشاره داشتند :اينها همه به شرطي محقق ميشوند كه بر نگاه مديريتي يكپارچه و اجراي خالي
از حادثه با كمترين توقف در روند اجرا و همراه با مطالعات جامع موضوعات ريسك آميز شامل انتخاب و سفارش

كاالها از مبادي مطمئن ،شناسايي ظرفيت شناوري و لجستيك منطقه اي و اختصاص تيم مديريتي شايسته

براي تمام دوره كار اعتقاد داش��ته و س��ر لوحه كار قرار گيرد .وي در ادامه ضمن برشمردن شرح فعاليت هاي
اصلي در يك پروژه صادرات گاز و لزوم تعيين تكاليف به موقع تيم مشاركت كننده در سرمايهگذاري ،كميته

راهبري ،مانيتور پيشرفت در ديسيپلينها علي الخصوص بخش هاي مهندسي و تامين وآماده سازي هاي اجرا و
هماهنگي با تيم مسؤول در عمليات و توليد ،به نكته مغفول تهيه رويه هاي مدون و تجربه شده بازرسي و تعمير

نگهداري از خطوط لوله و نهايتا گزينه هاي برچيني ( )Decomآنها اشاره و تاكيد كرد.
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عناوین کارگاههای آموزشی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
عنوان کارگاه

مرکز ارائه دهنده

Physical and numerical modeling of wave and wind energy
converters

سازمان بنادر و دریانوردی

ساقی سعيدطهراني

توسعه شبكه اندازه گيری پارامترها و مشخصه های دريايی با رويكرد پايش سواحل كشور

سازمان بنادر و دریانوردی

محمد باقری

معرفی نرم افزار قدرتمند  Star ccm+جهت مدلسازی عددی امواج دريا ،انواع شناورها و
سکوها و سازه های فرا ساحلي

سازمان جهاد خودکفايی نداجا

مهدی فرزانه

طراحی اسکله های شناور و رمپ های کاپوتاژي

شرکت ايراتک کيش

فرزاد طهماسبي

پوشش های دريايی با محوريت درس آموخته های پروژه های اجرا شده

شرکت صنعتی دريائی ايران ( صدرا )

روح اهلل نجفي

شبيه سازی و تحليل هيدروديناميکی شناور در نرم افزار Star ccm+

دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده ی علوم و
فناوری دفاعی شمال ،گروه شناورهای سطحي

حسين جانبازي

توليد ناب در کارخانه کشتی سازی جزيره صنعتی صدرا

شرکت صنعتی دريائی ايران ( صدرا )

امين خنشا ،داريوش زارعي

چگونگی روند ساخت همزمان چهار شناور  7200تنی فله بر

شرکت صنعتی دريائی ايران ( صدرا )

سيد علی کالنتري

حفاظت کاتدی انواع سازه ها و تجهيزات

دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات (خراسان رضوي ،نيشابور)

سيدمحمدعلیموسوي

مانيتورينگ آلودگی درياهای ايران حاصل از صنايع دريايی با استفاده از تکنيک های گروه بيولوژی دريا ،دانشکده علوم دريايي ،دانشگاه علوم
و فنون دريايی خرمشهر
تهيه نمونه های آبزي

رحيم عبدي

معرفی سیستم مدیریت دارایی سازمانی

مؤسسه رده بندی ایرانیان

حسین عابدینی

مسیر صحیح ایده تا محصول

مؤسسه رده بندی ایرانیان

عبداهلل غالم ابوالفضل

آشنایی با فعالیتها و روش های حمایتی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سجاد ویسی ،سید حسین حسینی ،بهنام رضایی

چالش های موجود در پروژه بومی سازی طراحی و ساخت داخل  ROVآبهای عميق

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

رضا غضنفري

بررسی نظام حکمرانی دريا و تجربه کشورهای ديگر
نگاهی به اقدامات نواورانه مالزی در صنايع دريايی

[]36

ارائه دهنده

مصطفی زمانيان
سازمان بنادر و دریانوردی

بهزاد الصفي

پوشش های نوين دريايی

شرکت بين المللی اقيانوس آبي

ابراهيم رئيسي

ارائه مشکالت و درس آموخته های حفاری فاز 41

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

اباسد صفري

آموزش نرم افزار " "sea masterو آشنایی با سیستم های جامع مدیریت کشتی و نت

اطلس راهبر دریا

یسری هویزاوی ،ایمان آقامیری

آزمایش های غیر مخرب  NDTبر روی سازه های دریایی و بررسی الزامات فنی و
محدوده پذیرش ناپیوستگی ها مطابق با استاندارد DNV-OS-C401

شرکت بهینه کاوش صنعت آسیا

هراند جوادیانس ،ابوذر میرزایی
شریفی زاده
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Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

عناوین کارگاههای آموزشی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
شبيه سازی حوادث دريايی با نرم افزار RescueSim

بازرسی مهندسی و صنعتی ايران ()IEI

رضا پیغامی گنجی

توسعه هواشناسی كاربردی (تهك) دريايي ،تجربه سازمان هواشناسی كشور

سازمان هواشناسی كشور

بهزاد اليقي ،سعيد رنجبر ،كيانوش
عارفي

درس آموخته های متمايز پروژه نصب سه پايه  FSP13Dبا تاکيد بر مقايسه تطبيقی
تجربيات پروژه های پيشين پارس جنوبي

شرکت فن اوری آبهای عميق

مينا نعيمي

کوپلینگ های انتقال قدرت در سیستم رانش

سازمان صنایع دریایی

سید اسماعیل حسینی

بازرسی غیرمخرب قطعات رانش

سازمان صنایع دریایی

مجتبی رمضانی

معرفی توانمندی ها و فرصت های همکاری ایران و هلند در حوزه الیروبی
با حضور انجمن مرکزی الیروبی هلند

)CEDA) Central Dredging Association

معرفی توانمندی ها و فرصت های همکاری ایران و هلند در حوزه الکترونیک ،مخابرات
و ناوبری دریایی

Alphatron Marine

آشنايی با مقاله نويسی و نوشته های علمي

دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر

عليرضا صفاهيه

کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نويسی ()EndNote X7

دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر

محمد علی ساالری علی آبادي

کشتی های هوشمند

شرکت بين المللی بهين سامان گستر مفيد

نيما باهري

مديريت و راهبری ناوگان شناوری فراساحل

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

احسان نيك خواه

Ultrasound Technologies and Solutions for Marine Industries

دانشگاه صنعتی شریف

حمیدرضا چابک

فرصت ها و چالش های نیروی متخصص ایرانی در حوزه دریایی و دریانوردی

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

سامان رضایی ،مهرشاد کوهستانی

طرح کاهش آلودگی ناشی از گازهای گلخانهای برای کشتی های متردد به بنادر اروپا

RK-SCI

Mr. Jong.Won.Kim
و اسماعیل مسعودی

نحوه عملكرد ،انواع ،طراحی و انتخاب زيرسازه مناسب توربين های بادی فراساحلي

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

پريسا قهاري ،مصطفی فرج زاده

Asset Integrity Management in Offshore Oil and Gas Industries

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

مصطفي شهرابي و داود شاهقلیان

Johan Pennekamp
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چکیدهای از کارگاههای آموزشی ارائه شده
در نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
عنوان کارگاه :مانیتورینگ آلودگی دریاهای ایران حاصل از صنایع دریایی
با استفاده از تکنیک های تهیه نمونه های آبزی

ارائه دهنده :رحیم عبدی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
در این کارگاه ضمن تعریف آالینده ها که عبارت است از هرگونه تغيير در اجزاء متشکله محيط زیست دریا

بطوريکه استفاده پيشين از آنها ناممکن گردد و يا حيات و منافع موجودات زنده بویژه آبزیان به مخاطره افتد

ماده آلوده کننده ماده اي است که داراي غلظتي بيش از غلظت طبيعي از منابع مختلف مانند صنایع دریایی،
پاالیشگاه ها ،فعالیت صید وصیادی و عبور و مرور کشتی های مسافربری و نفت کش ها باشد به نحوي که بر
روي موجودات زنده اثر نامطلوب داشته باشد .همچنین به نحوه نمونه برداری ،روش آماده سازی هر بافت با
استراتژی مخصوص ،برش برداری به وسیله میکروتوم ،رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی با توجه به نوع و روش

و مطالعه توسط میکروسکوپ نوری بر روی نمونه های مختلف آبزی به مبسوط پرداخته شده است.

عنوان کارگاه :معرفی توانمندی ها و فرصت های همکاری ایران و هلند در حوزه الیروبی
ارائه دهنده :انجمن الیروبی هلند Central Dredging Association - CEDA -
 - Johan Pennekampنائب رئیس انجمن

در این س��مینار توضیحاتی در رابطه با انجمن الیروبی هلند ارائه گردید .این انجمن ،یک انجمن مستقل و

بینالمللی میباشد .بخش بیشتر اعضای این انجمن پیمانکاران بخش دریا و حفاری میباشند که  25درصد
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از کل اعضاء را تشکیل میدهد 21 ،درصد اعضا شرکتهای مشاوره و مؤسسات تحقیقاتی 17 ،درصد طراحان،
سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات 9 ،درصد طراحان و سازندگان شناورهای الیروبی 8 ،درصد اعضای دولتی

و  20درصد بقیه از س��ایر بخشها میباش��د .این انجمن  130عضو حقوقی و  550عضو حقیقی از  39کشور

آفریقایی ،اروپایی و آس��یای مرکزی دارد .در ادامه از فعالیتهای اصلی انجمن صحبت ش��د که شامل برگزاری

همایش ،نمایشگاه ،کارگاه ،وبینار ،دوره آموزشی ،بازدید و  ...در سطح ملی و بین المللی میباشد .در انتهای جلسه
از برنامهریزی این انجمن برای حضور در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی سال  2018صحبت شد.

عنوان کارگاه :سیستم مدیریت دارایی های سازمانی

ارائه دهنده :حسین عابدینی  ،موسسه رده بندی ایرانیان
اس��تفاده بهینه ایجاد حداکثر ارزش از دارایی های س��ازمان اعم از داراییهای فیزیکی یا ناملموس و مالی یا

غیر مالی دغدغه روزافزون مدیران سازمانهای پیشرو است .استاندارد بین المللی  ISO 55001الزامات ایجاد،
استقرار ،نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت برای مدیریت دارایی ،که از آن به عنوان "سیستم مدیریت دارایی

ها" یاد می شود ،را تعیین می کند .استفاده بهینه و تحقق ارزش از داراییها در جهت دستیابی به اهداف سازمان
در حالی که جنبه های مرتبط با هزینه های مالی ،محیط زیستی و اجتماعی ،ریسک ،کیفیت خدمت دهی و
عملکرد مرتبط با دارایی ها در سازمان باالنس شدهاند ،نتیجه استقرار موثر این سیستم مدیریت در سازمانهاست.

یک سیستم مدیریت دارایی مجموعه ای از عناصر مرتبط و در تعامل یک سازمان است که پیآمد آن استقرار

سیاست های مدیریت دارایی و اهداف مدیریت دارایی و فرآیندهای مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف است.

عناصر سیستم مدیریت دارایی مجموعه ای از ابزار ها شامل سیاست ها ،طرح و برنامه ها ،فرآیندهای کسب و
کار و سیستم های اطالعاتی هستند که به صورت یکپارچه درآمده اند تا نسبت به تحویل فعالیت های مدیریت
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دارایی تضمین ایجاد نمایند .به عنوان اولین گام ،سازمان طرح استراتژیک مدیریت داراییهای ( )SAMPخود

را که در برگیرنده مستندسازی نقش سیستم مدیریت دارایی ها در پشتیبانی از دستیابی به اهداف مدیریت

دارایی ها می باشد ایجاد میکند .باید توجه داشت که تمرکز این استاندارد بینالمللی بر مدیریت داراییهای
فیزیکی است ولی در عین حال الزامات سیستمی را بیان می نماید که می تواند برای دیگر گونههای داراییها
مانند دارایی های معنوی نیز به کار گرفته شود.

عنوان کارگاه :آموزش نرم افزار EndNote X7

ارائه دهنده :محمد علی ساالری علی آبادي ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
امروزه محققين ،استادان و دانشجويان تحصيالت تكميلي در تمامي شاخه هاي موضوعي نياز به كسب آگاهي

نسبي از چگونگي بازيابي اطالعات مورد نظر خود از منابع الكترونيكي موجود و ذخيره اين اطالعات دارند.

هر روزه براهميت موضوع فوق افزوده مي گردد چرا كه با افزايش سريع منابع و اطالعات در اينترنت و سهولت

دسترسي به اين اطالعات نياز به ايجاد بانك هاي اطالعاتي با قابليت جستجوي آسان در آنها افزايش مي يابد.

امكان صرفه جويي در وقت محقق  ،ذخيره حجم قابل توجهي از اطالعات مفيد در بانك تخصصي و در نهايت
مديريت اين اطالعات با استفاده از قابليت نرم افزار  End Noteبه راحتي امكان پذير است.

در حال حاضر مي توانيم بسياري از مطالب تمام متن كتاب يا مقاالت مجالت را بصورت رايگان با صرف هزينه اندك

از اينترنت ذخيره نمائيم ،اما مديريت اين منابع نياز به استفاده از روشهاي جديد ذخيره و بازيابي اطالعات دارد.
امروزه محققين ميخواهند بدانند كه:

 -چگونه منابع الكترونيكي مناسب را بيابند؟

 -چگونه در اين منابع جستجو كنند؟
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 -چگونه بانك اطالعاتي خصوصي با قابليت جستجوي آسان ايجاد كنند؟

 چگونه از اطالعات گرفته شده از پايگاههاي اطالعاتي  ،بصورت الكترونيكي فهرست منابع تهيه نمائيد؟ -و چگونه با صرف زمان كم و دقت كافي مي توانند اقدام به تهيه فهرست منابع يا مراجع نمايند؟

پاسخ اين سواالت و روشهاي كاربردي آن در استفاده از نرم افزاری مانند اند نوت  X7نهفته است .با كمك

اين نرم افزار مي توان به مديريت جستجو و نگهداري نسخ كامل و خالصه منابع علمي مانند كتاب و مقاالت

الكترونيكي پرداخت .استفاده از فن آوري هاي مذكور محققين را متوجه اين نكته مي سازد كه چگونه كارهايي
كه در گذشته نياز به صرف ساعت ها وقت داشته است ،اكنون با استفاده از اين نرم افزارها در ظرف كمترين

زمان ممكن انجام پذير ميباشد.

عنوان کارگاه :فرصت ها و چالش های نیروی انسانی ایرانی در صنایع دریایی و دریانوردی
ارائه دهنده :مهندس سامان رضایی ،نایب رییس انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران

همایش صنایع دریایی یکی از بزرگترین رویداد های دریایی کشور محسوب میشود در همین راستا انجمن

صنفی دریانوردان تجاری ایران سعی در آن داشته که به صورت مستمر در این چنین همایش های فعالیت
داشته باشد و امسال نیز با برگزاری کارگاه آموزشی (فرصت ها و چالش های نیروی انسانی ایرانی در صنایع

دریایی و دریانوردی) همانند سال گذشته تالش بر این داشته است که فرصتها و راهکارهای ممکن را به کمک
امکانات موجود معرفی نمایید ،در جریان این سمینار ارتباط مستقیم تصویری با آقای برانکو برلین مسئول کمیته

دریایی فدارسییون جهانی حمل ونقل  ITFو نماینده دائمی آن فدارسیون در سازمان جهانی دریانوردی IMO

برقرار گردید و خوشبختانه بازخورد مناسبی در این خصوص داشته است.

منابع انسانی ارزشمندترین و مهمترین دارایی یک سازمان است و تالش فردي و جمعی افراد و حاصل دانش،
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تفکر ،خالقیت و کارایی نیروهاي انسانی می باشد که سازمان را به اهداف تعیین شده نزدیک یا دور می نماید.
در همین خصوص عوامل بازدارنده جذب نیروی کیفی توسط شرکتهای کشتیرانی اعم از:

 –1روش های مختلف تامين نیرو و عدم سیاست گذاری مشخص و بلند مدت
 -2اختالف دستمزد برای خدمه ملی و خارجي

 -3محدودیتهای پرچمها در خصوص ترکیب خدمه کشتی به تفکیک مليت

 -4سیاستهای فزآینده محافظهکارانه و دخالتهای بخش دولتی شامل موانع دولتی در تاسیس مجموعههای

آموزشی خصوصی

 -5عدم توانایی موثر در برقراری ارتباط و مکالمه انگلیسی توسط دریانوردان به
علت عدم کسب آموزشهای کافی

 -6برنامه تامین اجتماعی پیچیده برای دریانوردان

 -7عدم وجود برنامه آموزشی بلند مدت و پایین بودن سطح کیفی آموزش که در نتیجه آن عدم دسترسی

به نیروهای با کیفیت

این فرصت با ایجاد اتاق های چنین همایش هایی و تشکیل میزگردهای تخصصی با حضور شرکت های داخلی

و خارجی زمینه ساز تحول جدید و بزرگ برای رونق صنعت دریایی و دریانوردی کشور میشود.
و همچنین در این سیمنار روش ها و راهکار هایی نیز ارائه گردید که به شرح ذیل میباشد:

 -1کاهش ماههای متوالی حضور در دریا از  6ماه به  4ماه

 -2استفاده از تکنولوژی  V-SATامکان ارتباطات اینترنتی را بر روی کشتیها
 -3مدل هاي جديد تامين نيرو
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 -4معافیتهای مالیاتی :مشوقی برای دریانوردان

 -5ایجاد سازمان های حمایتی از دریانوردان و تالش برای

شفافیت بهتر قوانین حقوق دریایی و اصالح آن بر اساس تجربیات

 -6کنوانسیون  MLCو الحاقيه هاي مانيل STCW

در حال حاضر یکی از مشکالت عمده ،نیاز و ضرورت ساماندهی فعالیت موسسات کاریابی متعدد و غیراستاندارد

در این حوزه می باش��د  .متاس��فانه برخی از این موسس��ات با عملکرد غیر قانونی خود و معرفی دریانوردان

بیکیفیت خارجی ،عالوه بر بروز مشکالت حقوقی – اجتماعی و ایمنی در کار ،موجب حذف فرصتهای شغلی
برای دریانوردان ایرانی می شوند.

در اختتامیه همایش امسال و در قطعنامه اين همايش ،در راستاى حمايت از دريانوردان ايرانى مصوب گردید:

در راستای ساماندهی وضعیت اشتغال دریانوردان ایرانی مقرر گردید کلیه دستگاههای ذیربط از ظرفیت انجمن

دریانوردان تجاری ایران در خصوص صدور و يا تمدید پروانه فعالیت موسسات کاریابی دریایی بهره کافی گیرند.
و امر مهم معافیت مالیاتی دریانوردان با جدیت بیشتری دنبال شود و از بکارگیری نیروهای خارجی بویژه در

شناورهای زیر  3000GTتا سرحد ممکن خودداری شود.

عنوان کارگاه :مسیر صحیح از ایده تا ( MVPحداقل محصول قابل عرضه)
ارائه دهنده :عبداهلل غالم ابوالفضل ،موسسه رده بندی ایرانیان

 .1خالصه تعریف حداقل محصول قابل عرضه
 .۲تفاوت  MVPبا  Demoیا

Prototype

 .۳علل عدم موفقیت برخی استارت آپ ها با توجه به مفهوم  MVPو راهکارهای صحیح طراحی و خدمت
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در کارگاه فوق ابتدا با آسیب شناسی دالیل عدم موفقیت استارتآپها بویژه در چند سال اخیر در ایران ،عدم

ش��ناخت و استفاده از مفهوم  MVPتشریح شد .سپس با تکیه بر مفهوم فوق روش دستیابی و تهیه حداقل

محصول قابل عرضه در صنایع مختلف توضیح داده شد و تفاوتهای ان با پروتایپ و دمو بررسی شد .در انتها با

پرسش و پاسخ و بررسی مصداقهایی از استفاده صحیح از این مدل ،سمینار به اتمام رسید.

عنوان کارگاه :موفقيتهاي حفاري پروژه فاز  14پارس جنوبي

ارائه دهنده :فرزاد غزلي ،مدير پروژه حفاري فاز  14و اباسد صفري ،معاون حفاري فاز 14
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

آشنايي

فاز 14پارس جنوبي در شمال شرق ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس واقع شده است .اين مخزن

گازي متعلق به زمانهاي ترياسيك و پرمين مي باشد كه از اليه ها ميعانات و گاز توليد خواهد نمود.

پروژه حفاري فاز 14تاسيس��ات دريايي ش��امل  22حلقه چاه گازي توسعه اي مي باشند كه بايستي بر روي دو

سكوي ( SPD14Bو  )SPD14Dتوسط دو دستگاه حفاري دريايي در ميدان گازي پارس جنوبي حفاري شوند.
اهداف پروژه فاز 14

براس��اس مطالعات مخزني در اين بالك مرزي حفاري  22حلقه چاه توس��عه اي برنامه ريزي ش��ده است و

پيشبيني مي شود با حفاري و تكميل موفقيت آميز اين چاهها يك ميليارد فوت مكعب به توليد گازي پارس
جنوبي اضافه گردد.

چالشهاي پروژه فاز14

عمده چالشهاي پروژه حفاري فاز  14به شرح ذيل مي باشد:
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 -1انقطاع چاههاي توسعه اي برروي هر سكو در مقطع  24اينچ

 -2گيركردن ناخواسته لوله هاي جداري  18 5/8اينچ و  9 5/8اينچ و نصب آنها در عمق نامناسب در مقاطع

حفاري  24اينچ و  12 1/4اينچ

 -3وجود اليههاي حاوي سنگ چرت در مقطع  16اينچ

 -4وجود اليههاي سست ،اليه هاي پرفشارو شيلهاي ريزشي در مقطع  12 1/4اينچ كه منجر به هرزروي

كامل گل ،فوران چاه و گير گردن لوله هاي حفاري و يا لوله هاي جداري مي گردد.

 -5مشكل گير كردن لوله هاي حفاري درحين حفاري مقطع  8 1/2اينچ در مخزن گازي و احتمال وماجهه

با گازهاي سيم و خطرناك در اكسيد كربن و گاز سولفور

 -6تكميل چاه با تكنولوژي هاي پيشرفته Monobore Completion

 -7آزمايش و اسيدكاري اليه هاي مخزني به صورت جداگانه
روشهاي اجرايي

تيم حفاري شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به منظور جلوگيري از بروز مشكالت و چالشهاي

مزبور راهكارهاي ذيل را بكار برده است:

 -1بكارگيري از ابزارهاي دقيق  ،Gyroانتخاب صحيح توالي حفاري مقاطع  32اينچ چاهها با لحاظ حداكثر

فاصله و نصب پاشنه هاي لوله هاي هادي در عمق هاي متفاوت

 -2بكارگيري تكنولوژي CRTجهت افزايش سرعت راندن لوله هاي جداري 18 5/8اينچ و 9 5/8اينچ و جلوگيري

از گيركردن لوله هاي جداري مزبور بدليل مشكالت ريزشي سازندهاي شيلي در چاههاي 24اينچ و 12 1/4اينچ

 -3بكارگيري طراحي هاي جديد مته هاي  16 PDCاينچ جهت حفاري سازندهاي حاوي سنگهاي چرت

 -4بكارگيري ابزار  Roller Reamerدر رش��ته حفاري  12 1/4اينچ جهت بهبود وضعيت چاه و مس��ير چاه و

افزايش عمر قطعات رشته حفاري بويژه Stabilizers

 -5بكارگيري  Double Acting Jarبا قطر كمتر براي حفاري مقطع  8 1/2اينچ

 -6برگزاري جلسات ارزيابي ريسكهاي حفاري مخزن با كليه پيمانكاران حفاري در صورت مواجهه با گازهاي

سمي و خطرناك و ارايه راه حلهاي عملياتي

 -7بكارگيري تكنولوژي هاي بروز جهت تكميل چاههاي گازي

 -8بكارگيري  Composite Bridge Plugو مواد شيميايي  VDAجهت آزمايش و اسيد كاري جداگانه اليههاي توليدي

 -9برگزاري جلسات متعدد با پيمانكاران حفاري جهت بررسي ريسكهاي نصب و رها سازي پكر آزمايش ساقه

مته در چاههاي انحرافي و برنامه ريزي دقيق اجرايي آن
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نتايج

 -1تش��كيل تيم مجرب حفاري ،تجهيز پايگاه لجس��تيك كيش و خريد كاالهاي ضروري و نيز بكارگيري

پيمانكاران حفاري در كمتر از  4ماه

 -2استقرار دو دكل حفاري دريايي و شروع عمليات حفاري در كمتر از  6ماه كه نسبت به ساير فازهاي مشابه

ركوردي بينظير و قابل توجه مي باشد.

 -3حف��اري موفقيت آميز بيش از 60كيلومت��ر و راندن بيش از  100كيلومتر لوله ه��اي هادي ،جداري و

آستري

 -4حفاري همزمان با دو دس��تگاه حفاري دريايي طبق برنامه زمانه ،بدون وقفه با حفظ باالترين استاندارد

ايمني ،سالمت و محيط زيست

 -5انجام موفقیت آمیز عملیات چاه آزمایی در الیه های مخزن در دو چاه توصیفی و يك چاه انحرافي پروژه

حفاري فاز 14

 -6ثبت ركورد  0/54روز براي حفاري مقطع  32اينچ و نصب لوله هاي هادي  26اينچ كه در مقايسه با ساير

شركتهاي داخلي و خارجي همچون استات اويل ،اني،توتال و غيره حايز اهميت مي باشد.

Ultrasound Technologies and Solutions for Marine Industries, by Dr. Chabok
ارائه دهنده :دکتر حمیدرضا چابک (دانشگاه صنعتی شریف) ،دکترای تکنولوژی اولتراسوند از

مرکز تحقیقات ملی امریکا ( ،) NIHسال  ،2011دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ( ،)USCفوق دکترا
دانشگاهتکنولوژیکالیفرنیا()Caltech

در این کارگاه  180اسالید برای معرفی تکنولوژی مبدلهای اولتراسوند و کاربردهای جدید اولتراسوند و مواد

پیزو در صنایع دریایی ارائه گردید .سرفصل مطالب ارائه شده:

• Testing of Offshore Structures
• Navigation and sonar
• Ultrasonic Tightness Testing & Leak Detection Anti Fouling
• NDT vs SHM
• Air-coupled UT
• High bandwidth transducer design
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• Ultrasonic Flow meter
• Acoustic Modems
)• Deep-Ocean Assessments and Reporting Of Tsunamis (DART
• Robotic Crawler
• Ultrasonic Antifouling
• Renewable Energy
• Oil production: Enhancement, Cleaning

عنوان کارگاه :درس آموخته های متمایز پروژه نصب سه پایه  FSP13Dبا تاکید بر مقایسه
تطبیقی تجربیات پروژه های پیشین پارس جنوبی

ارائه دهنده :مینا نعیمی ،شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
عملیات بارگیری ،حمل و نصب سکوهای فراساحلی گاهی با چالشهای متفاوتی همراه است که بهره گیری از

آنها در پروژه های آتی بسیار مفید و کارآمد خواهد بود .مشکالت و محدودیت های پیش آمده در پروژه نصب
سه پایه  FSP13Dفاز  13و پروژه های مشابه در پارس جنوبی و راهکارهای درپیش گرفته شده توسط شرکت
فن آوری آبهای عمیق مواردی هستند که در این کارگاه آموزشی بدان پرداخته شده است.

مواجهه با بستر نامناسب و کامال دستخورده و متمایز با آنچه برای طراحی سکو توسط شرکت مشاور مهندسی

بکارگرفته ش��ده بود ،ش��رکت پیمانکار نصب را ملزم به انجام مطالعات ژئوفیزیک دقیقتر و متعاقبا مطالعات
ژئوتکنیک مجدد جهت برآورد مشخصات و شرایط جدید بستر در محل نصب سکو کرد ،که نتایج بررسی های
بدست آمده منجر به ایجاد تغییرات در هندسه سازه سکو و نیز موقعیت نهایی نصب آن و زاویه راستای پل
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ارتباطی بین سه پایه و سکوی اصلی گردید .همچنین تغییر در رویه شمع کوبی سه پایه جهت جلوگیری از بروز

پدیده  slidingو یا  overturnجاکت سه پایه بر روی بستر ،توسط شرکت پیمانکار نصب انجام شد.

عنوان کارگاه :آزمایش های غیر مخرب  NDTبر روی سازه های دریایی و بررسی الزامات
فنی و محدوده پذیرش ناپیوستگی ها مطابق با استاندارد DNV-OS-C401

ارائه دهنده :مهندس هراند جوادیانس و مهندس ابوذر میرزایی شریفی زاده،
شرکت بهینه کاوش صنعت آسیا

یکی از مهمترین شاخه های بازرسی فنی استفاده از روشهای مختلف آزمایشهای غیرمخرب (Non Destructive

 )Testمی باش��د که هر کدام از روشهای آزمایشهای غیرمخرب ( )NDTمطابق با الزامات فنی استاندارد مرجع
ساخت/تولید قطعه ،سازه و یا تجهیزات می تواند به نوبه خود دارای اهمیت ویژه ای باشد ،در این راستا و در خصوص
اجرای بازرسی فنی بر روی سازه های فراساحلی با استفاده از آزمایشهای غیرمخرب ( ،)NDTروش آزمایش امواج

فراصوتی ( )Ultrasonic Testبر روی جوش��های نفوذی/شیاری اتصاالت  T، Kو  Yقابلیت اجرایی باالیی داشته و
درصد و نحوه اجرای آن مطابق با الزامات و جداول مربوطه در استاندارد مرجع مشخص می گردد.

عنوان کارگاه :آشنایی با نگارش مقاله و نوشته های علمی

ارائه دهنده :دکتر عليرضا صفاهيه ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تحقیق فرآیندی است منظم شامل جمع آوری و پردازش اطالعات (داده ها) به این منظور که درک ما را از

ویژگیهای موضوع مورد نظر یا مورد مطالعه افزایش دهد .یک فرآیند تحقیق با سئوال تحقیق آغاز میشود.این
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سئوال باید بقدر کافی قوی باشد .قطعاً مشکلترین قسمت تحقیق همین مرحله بیان مسئله می باشد .بطورکلی

یک تحقیق خوب بایس��تی س��ئوال مهمی را بیان کرده و به آن بپردازد و حاوی اطالعات جدید علمی باشد.

نوشته هایی که از روی برداشت شخصی نویسنده از موضوعی نوشته شده اند ،مقایسه گروهی از داده ها ،ایجاد
همبستگی سرف بین داده ها ،مسائل پژوهشی که جواب آنها بله یا خیر باشد تحقیق خوب و محمکی نیستند.

یک تحقیق قوی بایدچشم انداز یا محدودیت های کار در آن بوضوح مشخص گردند .مراحل و فرایند تحقیق
باید بروشنی توضیح داده شود بطوریکه توسط این مراحل توسط سایر محققین نیز قابل تشخیص و احراز باشد.
مراحل کار بگونه ای طراحی شده است که در آن اهداف متعدد قابل دسترسی گنجانیده شود .یک مقاله شامل
عنوان ،چکیده مقدمه مواد و روشها ،نتایج ،بحث و منابع میباشد .عنوان تحقیق بهتر است از پایان نگارش مقاله

نوشته شود .میتوان با یک عنوان اولیه شروع کرد و با تکمیل شدن مقاله مجددا در مورد آن تصمیم گرفت.

عنوان بایستی صریح و قابل فهم باشد .حتی المقدور کوتاه و نشان دهنده کاری باشد که انجام شده است .عنوان
بایستی ترجیحا سئوالی نباشد و با استفاده از جمالت مثبت نوشته شود .چکیده خالصه ای از مقاله است که در
یک پاراگراف نوشته میشود .دارای مقدمه (معموالً بیان مسئله و اهداف) ،روش انجام مطالعه  ،اهم نتایج بدست
آمده  ،بحث مختصر و نتیجه گیری نهایی و پیشنهاد نهایی در چکیده رفرنس دهی نکید .یک پاراگراف بوده

کاهی  200از تا 400کلمه تجاوز نمیکند.

مقدمه بمعنای معرفی موضوع است و دادن اطالعات پیش زمینه والزم به خواننده  .در آن بیان پیشینه تحقیق،

رفرنس دهی مناسب ،بیان مسئله پژوهشی ،بیان اهداف پژوهش ،پرهیز از سرقت علمی خواسته یا نا خواسته

رعایت گردد .در مواد و روشها منطقه مورد مطالعه ،روش نمونه برداری ،روش های آزمایشگاهی( ،درصورت
استفاده از متد های استاندارد نمونه برداری یا آزمایشگاهی حتماً رفرنس دهی شود) ،دستگاه های مورد استفاده،

[]49

گزارشجامعنوزدهمینهمایشبیناملللیصنایعدریایی

ونمایشگاه بیناملللیصنایعدریاییودریانوردیایران

 20الی 23آذرماه،1396جـزیرهکیش

تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشود .نتایج به صورت گراف یا جدول خالصه شوند .چه موقع گراف؟ کی

جدول؟ هریک از اشکال یا جداول بطور کامل توضیح داده شوند .روی یافته های آنها تأکید گردد .یافته های

دیگران ذکر نشود .رفرنس دهی نکنید فقط یافته های خود را بیان کرده و توضیح دهید .با یافته های دیگران
مقایسه نکنید .در قست بحث نتایج بدست آمده یکی یکی ذکر شده مورد بحث قرار میگیرند .مفهوم هر یافته
را شرح دهید .از یافته خود با استناد به سایر مقاالت و یافته های علمی دفاع کنید .موارد شبیه کار خود را بیان

نمایید .موارد مغایر با کار خود و دلیل نتایج غیر مشابه را ذکر نمایید .ارائه منبع برای مقایسات و ادعاهای بیان
شده در این قسمت ضروری است .از نظرات و یافته دیگران در تفسیر نتایج کمک بگیرید .قضاوت نهایی پیرامون
یافته خود را بیان کنید .رفرنس دهی مناسب از موارد ضروری این بخش است .در نتیجه گیری نهایی باید در

نهایت بیان گردد که یافته های مقاله شما چیست .رفرنس دهی الزم نیست .پیشنهاد یا راه حل مناسب برای
موضوع مورد مطالعه ارائه شود .در بخش منابع کلیه منابع ذکر شده در متن در پایان ذکر شوند .منبع اضافی
نگارش نشده باشد به منبع ذکر شده حتما سرزده باشید از منابع جدید و به روز استفاده گردد از نرم افزار هایی

نظیر  End noteاستفاده نمایید .فرمت نگارش منابع و متن مقاله در مجالت تفاوت است که میتوان آنرا از
وبسایت جله یا مقاالت منتشره در آن مجله بدست آورد.

عنوان کارگاه :بازرسی غیرمخرب قطعات رانش
ارائه دهنده :مهندس مجتبی رمضانی

سیستم رانش وظیفه تأمین نیروی محرک برای به حرکت درآوردن شناور را به عهده دارد .با توجه به اهمیت

سیستم رانش در مانور و عملکرد شناور ،حصول اطمینان از صحت فرآیندهای ساخت و مونتاژ قطعات ضروری

است .مزایای بازرسی های غیر مخرب موجب شده است که در مراحل مختلف فرایند ساخت به صورت گسترده

[]50

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

مورد استفاده قرار گرفته و الزامات استاندارد گوناگونی در این زمینه ارائه شده است.

بازرسی های غیرمخرب در یک تقسیم بندی کلی به بازرسی چشمی ،تست مواد نافذ ،بازرسی رادیوگرافی،

بازرسی مغناطیسی و بازرسی های موادی تقسیم بندی می شوند.

عنوان کارگاه :کشتی های هوشمند و کاربرد اینترنت اشیاء در صنایع دریایی و فراساحلی
ارائه دهنده :نیما باهری ،شرکت بین المللی بهین سامان گستر مفید

در این کارگاه ابتدا به چیستی اینترنت اشیاء پرداخته شد و به طور گذرا به مفهوم هوشمند سازی اشاره گردید.

در ادامه جهت درک بهتر موضوع ،چند مدل کاربرد عمومی اینترنت اشیاء در زندگی مثال زده شد .از جمله اتصال
سامانه نظارت بر تردد ساختمان (  )Access Controlو امکان اتصال آن به اینترنت و کنترل از راه دور بر تردد به

ساختمان ،اتصال ماشین لباس شویی به اینترنت و مدیریت شست و شو از راه دور و چند مثال دیگر.

تفاوت سامانه های  ( M2Mماشین به ماشین ) با اینترنت اشیاء  IoTاز دیگر موضوعات این کارگاه بود .این دو

مفهوم دارای تفاوت های معنای می باشند به طوری که اینترنت اشیاء مفهومی بسیار گسترده تر از ارتباطات ماشین

با ماشین را داراست .به زبان ساده تر ،ارتباط ماشین با ماشین ارتباطی است که در آن ماشینها از منابع شبکه برای

ارتباط با زیرساخت های دور؛ جهت نظارت و کنترل برخود ماشین یا محیط اطراف آن استفاده میکنند.

اتصال درونی بالقوه بین اشیای هوشمند و روش تعامل ما با محیط ؛ همان چیزی است که اینترنت اشیاء نامیده

می شود ،جائیکه در آن جهان واقعی با جهان دیجیتالی در یکدیگر ادغام می شوند.

اجزا تشکیل دهنده اینترنت اشیاء :حسگرها ،شبکه ،سامانههای ذخیره سازی و تحلیلگر ها می باشند .با توضیح

هر یک از این چهار عنصر ،کارگاه داخل موضوع اصلی خود که کاربرد اینترنت اشیاء در دریا بود گردید .اینکه

حس کردن و تشخیص چه وضعیتی در دریا مورد نظر می باشد.
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امروزه حسگرها از نظر اندازه بسیار کوچک ،از نظر توانمندی  ،قابلیت های بسیار و از منظر هزینه بسیار ارزان

شدهاند و تقریبا هر وضعیتی را می توان از طریق حسگرها ،سنجید و روی هر وسیله ای نیز نصب کرد .برخی از
حسگرها از باطری داخلی برخوردار هستند که تا  10سال امکان نیوری الزم عملیات دستگاه را تامین می کنند.

اطالعات حسگرها از هر طریقی قابل انتقال می باشد ،شبکه های وای فای ،ماهواره ای ،جی اس ام و  ....البته

متناسب با شبکه انتقال می بایست حسگر متناسب تهیه شود .شبکه های مورد بحث در کارگاه شبکههای
انتقال بر مبنای  LoRAو  Sigfoxبودند و به تفاوت ها و ویژگی های هریک اشاره شد که در ادامه بطور خالصه

به آن اشاره شد.

 -1الیسنس ها و مجوزهای بهره برداری
 -2پهنای باند ارسال و دریافت اطالعات
 -3طول عمر باطری
 -4هزینه ماژول

اطالعات ارسال شده توسط حسگر ها در محل های ذخیره سازی مطمئن و قابل اطمینان ذخیره می شوند و

متعاقبا توسط برنامه های تحلیلگر مورد پایش وتجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

با توجه به موارد فوق مالحظات امنیتی و البته تنظیم مقرراتی در انجام پروژه های اینترنت اشیا می بایست

لحاظ گردند ،پیشنهاد شد که امکانات و نیروی علمی بومی در خصوص تهیه و تولید برنامه های آنالیزگر به کار

گرفته شوند.

با توجه به گستردگی حوزه های دریایی ،تنها به چند مورد از کاربرد این فن آوری در دریا اشاره شد .اولین مدل

کاربرد  IoTدر امداد و نجات خدمه و کارکنان در دریا می باشد .با تعبیه حسگر رطوبت در جلیقه نجات ،به
محض تماس جلیقه با آب ( سقوط در اب خدمه ) حسگر شروع به ارسال پالس و سیگنال می کند و امدادگر

توسط گیرنده رادیویی می تواند به سرعت و تا شعاع  15کیلومتری غریق را پیدا کند.

از موارد دیگر کاربرد اینترنت اشیاء تجهیز خدمه به حسگرهای تعبیه شده در مچ بندهای مخصوص می باشد

که بدینوسیله موقعیت و حتی وضعیت سالمت خدمه داخل کشتی و یا سکوی های فراساحلی قابل سنجش

است و در زمان های اضطراری مانند تخلیه سریع می توتن مشخص نمود که آیا کسی در قسمت خاصی از
کشتی گرفتار شده است یا خیر؟

از دیگر کاربردهای اینترنت اش��یاء  ،به اس��تفاده از این فن آوری در موتورخانه کش��تی ها و پاالیش مصرف

سوخت پرداخته شد .در این مثال جریان سنج هایی که بین محل ذخیره سازی سوخت و موتور قرار می گیرند

حکم حس��گرها را داش��ته و اطالعات بعد از پردازش اولیه از طریقه شبکه ماهواره ای و یا جی اس ام به محل
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ذخیرهسازی و کامپیوترهای سرور منتقل می شوند و اطالعات پردازش شده و به اطالع کاربر می رسد.

با توجه به ضرورت اتصال شناورها و سکوهای فراساحلی در بخش دوم کارگاه به امکانات ارتباطی در دریا اشاره

شد و روش های ماهواره ای معرفی شدند و به چندین پروژه موفق انجام شده توسط شرکت بین المللی بهین

سامان گستر مفید و شریک تجاری آن شرکت  Globecomm Europeاشاره شد.

عنوان کارگاه :بررسی نظام حکمرانی دريا و تجربه کشورهای ديگر
ارائه دهنده :مصطفی زمانيان

برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسالمی ایران به دلیل بهرهمندی از ظرفیت عظیم دریایی و دسترسی به

آبهای آزاد و قرارگرفتن در بین دو دریا در شمال و جنوب ،کشوری دریایی محسوب میشود و فرصت بیبدیل

دسترسی به دریا و ظرفیت عظیم سواحل ،موفقیت راهبردی ویژهای را برای کشور بوجود آورده است .اما آنچه

در میان همه چالشها و مشکالت مختلف و متعددی که به عنوان دالیل توسعه نیافتگی بخش دریایی کشور
قابل توجه و تاکید ویژه است ،مقوله ساختار نظام حکمرانی و مدیریت بخش دریایی کشور است.

مشکلی که در میان انبوه مسایل و چالشهای فنی ،اقتصادی ،مالی ،تحریم و  ...کمتر مورد توجه قرار گرفته
است و واقعاً ،از آن میتوان به عنوان علت العلل عدم توسعه یافتگی بخش دریایی نام برد.
بررسیهای کارشناسی و تحلیلی نشان میدهد که ساختار نهادی بخش دریایی کشور در سطوح مختلف

سیاستگذاری ،تنظیمگری و تسهیلگری و در حوزههای مختلفی همچون بهرهبرداری از ذخائر و منابع دریایی،

ساخت و بهرهبرداری از سازههای دریایی و فراساحل ،دریانوردی و مدیریت سواحل و بنادر ،از یک سو با تنوع
و تعدد نهادهای غیرتخصصی و از سوی دیگر با فقدان نهادهای حرفهای روبروست .خالء نهادی در حوزههای

تنظیمگری و فقدان نهادهای پاسخگو در حوزه سیاستگذاری باعث شده است که ساختار نهادی بخش دریایی
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کشور با عدم انسجام نهادی جدی روبرو شود و این موضوع نیازمند بازنگری جدی در معماری نهادی بخش

دریایی کشور است.

عنوان کارگاه :توسعه شبكه اندازهگيري و

پايش مشخصههاي دريايي با رويكرد پايش سواحل كشور

ارائه دهنده :مهندس محمد باقری ،سازمان بنادر و دریانوردی
در اين كارگاه نحوه اندازهگيري پارامترهاي دريايي و دستگاههاي مورد استفاده در اين حوزه معرفي گرديد.

رويكرد اصلي اين اندازهگيريها پايش سواحل كشور بوده و بر همين اساس در ابتدا گامها و مراحل فرآيند پايش
سواحل ارائه گرديد كه شامل جمع آوري اطالعات ،شناسايي كمبودهاي اطالعاتي ،اندازهگيريهاي ميداني،

مدلس��ازيهاي عددي ،طبقه بندي سواحل و تدوين برنامه پايش دراز مدت ميباشد .در مرحله بعد به موارد
اس��تفاده از دادههاي اندازهگيري در مطالعات مهندسي سواحل اشاره شد و سپس انواع تجهيزات اندازهگيري

مشخصههاي دريايي به همراه دقت هر دستگاه و نحوه عملكرد آن بيان شد.

پس از معرفي دس��تگاهها مراحل نصب و عملياتي س��ازي آنها ارائه گرديد و در ادامه تجارب سازمان بنادر

و دريانوردي در راهاندازي ايستگاههاي دائمي و موقت در سواحل كشور تشريح گرديد .اين بخش شامل ارائه
توضيحات در خصوص جانمايي انواع دستگاههاي اندازهگيري در بنادر و خط ساحلي كشور بود و نوع دادههاي

برداشت شده نيز مورد اشاره قرار گرفت .در پايان شبكه يكپارچه دادههاي دريايي و بانك اطالعاتي مهندسي
سواحل كه در پايگاه اينترنتي  marinedata.pmo.irقابل مشاهده است معرفي شد.
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عنوان کارگاه :چالش هاي موجود در پروژه بومي سازي
طراحي و ساخت داخل  ROVآبهاي عميق

ارائه دهنده :مهندس رضا غضنفري ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
دس��تگاههاي  )ROV) Remotely Operated Vehicleداراي كاربرد گسترده اي در پروژه هاي فراساحل

از قبيل نصب ،لوله گذاري و  Surveyمي باش��ند (كه البته اين كاربرد روز بروز در حال افزايش اس��ت) .اين

دستگاهها بسيار متنوع بوده و در كالس هاي مختلف و براي انجام ماموريت هاي متفاوتي طراحي و ساخته

ميشوند .در بررسي هاي انجام شده توسط واحد نصب و لوله گذاري و واحد  R&Dشركت مهندسي و ساخت
تاسيسات درياي ايران ،نيازمنديهاي شركت به اين تجهيز بررسي گرديده و مشخصات فني سيستمي كه بتواند

حداكثر پوشش را براي پروژه هاي مورد نظر شركت برآورده كند تعيين گرديده است .با توجه به لزوم بوميسازي
و ساخت داخل ،ايجاد اشتغال ،جلوگيري از خروج ارز از كشور و نيز به منظور افزايش ارتباط صنعت و دانشگاه،
سناريوي خريد  ROVاز توليدكنندگان خارجي كنار گذاشته شد و موضوع ساخت اين دستگاه در داخل كشور

پيگيري گرديد .نظر به سابقه پژوهشكده علوم و تكنولوژي زير دريا دانشگاه صنعتي اصفهان در بحث طراحي و
ساخت  ، ROVاين پژوهشكده به عنوان سازنده صاحب صالحيت انتخاب گرديد.

هرچند طراحي و ساخت اين دستگاه در داخل كشور و با استفاده از نيروهاي متخصص داخلي انجام گرديده است،

اما چالش هاي زيادي نيز در مسير اين پروژه وجود داشته كه به صورت خالصه در ادامه آورده شده است :

 -1مرحله مهندسي و طراحي بخش هاي مختلف يك  ROVدر اين كالس و بخصوص از نوع Open Frame

براي اولين بار است كه در داخل كشور انجام شده كه اين موضوع خود منجر به طوالني تر شدن مدت زمان

مرحله طراحي شد كه علت آن بررسي و چك هاي متعددي بود كه توسط تيم مهندسي  ، IOECشخص ثالث
و نيز مشاور پروژه انجام مي دادند.

 -2ساخت بخش هاي مختلف اين دستگاه نيز براي اولين بار در داخل كشور انجام ميشد و با وجود اينكه

تعداد بسيار زيادي از كارگاههاي صنعتي در شهر اصفهان قرار دارند ،با اين حال كار ساخت بسياري از بخش ها

به دليل نو و جديد بودن خيلي زمانبر شد و بارها با سعي و خطا پيش رفت.

 -3به دليل شرايط تحريم ،تامين برخي اين اقالم به سختي و با صرف مدت زمان طوالني و هزينه بيشتر از

نرخ بين المللي صورت گرفته است.

 -4اطالعات مربوط به برخي قطعات خريداري شده از خارج از كشور به دليل عدم ارائه توسط توليد كنندگان

جهت جلوگيري از كپي شدن و حفظ امتياز داشتن تكنولوژي  ،در اختيار خريداران قرار نمي گيرد .خوشبختانه
با پشتكار و همت نيروهاي متخصص داخلي اين مشكالت حل شد و پروتكل ها ،كدها و برنامه هاي مورد نياز
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جهت راه اندازي اين قطعات توسط اين عزيزان بازطراحي و ساخته شد.

ويژگيهاي منحصربفرد اين پروژه به طور مختصر در ذيل عنوان ميگردد:

 -اولين دستگاه  ROVاز نوع  Open frameكه در داخل كشور طراحي و ساخته شده است؛

 بومي سازي طراحي و ساخت رباتهاي زيرآبي مورد استفاده در صنايع نفت و گاز ايجاد ارتباط مؤثر دو سويه ميان صنعت و دانشگاه(دانشگاه صنعتي اصفهان) -كاهش وابستگي به شركتهاي خارجي تأمين كننده خدمات ROV

 -كسب دانش طراحي و ساخت دستگاه  ROVدر داخل كشور و امكان ساخت نمونه مشابه

 -جلوگيري از خروج ارز از كشور به ميزان  1/2ميليون دالر

 كاهش هزين ه كل در مقايسه با نمونه مشابه خارجي به ميزان %28عنوان کارگاهAsset Integrity Management in Offshore Oil and Gas Industries :
ارائه دهنده :مهندس مصطفي شهرابي و مهندس داوود شاهقلیان ،شرکت مهندسی و ساخت
تأسیسات دریایی ایران

با رش��د روزافزون صنعت نفت و گاز به عنوان صنعتي مادر در سراسر دنيا ،تدوين سازوكاري مشخص براي

مديريت يكپارچه دارايي ها در زنجيره توليد و بهره برداري اين صنعت ضروري است .مغفول ماندن اين موضوع
در طي دهه هاي اخير منجر به تحميل خسارت هاي مالي و جاني غير قابل جبراني در طول دوره بهره بهرداري

از صنايع مذكور گرديده است .در اين كارگاه آموزشي ،ابتدا اقدام به تبيين ضرورت مديريت يكپارچه دارايي ها

در صنايع نفت و گاز خواهد گرديد .سپس با انتخاب شريان حياتي زنجيره توليد و بهره برداري ،خطوط لوله
دريايي ،ضوابط مديريت يكپارچه دارائي ها در قالب  Pipeline Integrity Management Systemبر ش��مرده
خواهد شد و راهكارهاي پيشنهادي براي پياده سازي آن ارائه خواهد گرديد.

عنوان کارگاه :مقدمهای بر نرمافزار قدرتمند  STAR CCM+در حوزه دینامیک سیاالت محاسباتی
ارائه دهنده :مهدی فرزانه ،سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا

چکیده

سیا ِفدی را نمیتوان جدا از تاریخ اختراع ،رواج و تکامل کامپیوترهای ارقامی
سرگذشت پیدایش و گسترش 

نقلکرد .تاحدود انتهای جنگ جهانی دوم بیشتر شیوههای مربوط به حل مسائل دینامیک سیاالت از روش
تحلیلی یا تجربی برخوردار بود .کمپانی سیدی آداپکو تعدادی از پیشرفتهترین نرمافزارهای مهندسی خود را
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منتشر نموده است که از جمله مهمترین آنها نرم افزار  Star ccm+بوده که برای کلیه مسائل مهندسی کاربرد
فراوان دارد .این نرمافزار یکی از مدرنترین و قدرتمندترین آنالیزهای مهندسی مکانیک پیوسته بین رقبا میباشد،

همچنین شامل آخرین الگوریتمهای عددی مانند تحلیلهای پیشرفته ،مجزا و متصل بوده که از پیشرفتهترین

تکنیکهای برنامهنویسی استفاده نموده است .نرمافزار  Star ccm+شامل ابزاری قدرتمند درتشکیل شبکههای
جدید بوده که میتوان برای ساخت سلولهای چند وجهی در کوتاهترین زمان از آن استفاده کرد .در آن میتوانید

مجموع��های بزرگ از مدلهای فیزیکی نظیر جریان آرام ،غی��رآرام ،نیوتونی و غیرنیوتونی را به وجود آورده و

همچنین میتوانید الیههای مرزی جریان با اعداد ماخ باال ،انتقال حرارت مزدوج و مدلهای جدید برای محاسبه
مبدلهای حرارتی را ایجاد کنید .شایان ذکر است که تصویربرداری قدرتمند این نرمافزار پارامترهای مدلسازی
و کنترل در محاسبه را آسانتر میکند .در این کارگاه سعی شد که مقدماتی درباره دینامیک سیاالت محاسباتی

ارائه داده شود و سپس به معرفی کامل نرم افزار  Star ccm+پرداخته و کلیه بخش های آن نظیر نحوه ایجاد
محدودههای محاسباتی ،انواع مشبندی ،تکنیکهای دینامیکی ،نمودارها و تحلیل نهایی بیان شد.

ویژگیها

 -نتایج پایدار بر اساس تحلیل مناسب

 سازگاری با نرمافزارهای گوناگون مشابه شبکهبندی و مدلسازی و طراحی -گسترش مرزهای تجزیه و تحلیل چند منظوره در فازهای مختلف

 ارائه سیستم کامل شبیهسازی و مهندسی واکنش با شبیهسازی پیشرفته -محیط نرمافزاری با استفاده آسان ،قابل درک در عین حال کارآمد
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 -انجام امور تکراری در شبیهسازیها و پیادهسازی نتایج به طور خودکار

 -آنالیز دقیق طرحها و ارائه نتایج صحیح با دقت باال

عنوان کارگاه :توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) دریایی ،تجربه سازمان هواشناسی

ارائه دهنده :بهزاد الیقی ،مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی ،سازمان هواشناسی کشور
علم هواشناسی یکی از پرکاربردترین علوم تجربی است که کاربران بسیاری در سراسر دنیا از داده ها و اطالعات

آن از سطح عامه تا متخصصین استفاده می کنند .این اطالعات در شاخه های متعدد کاربردی توسط محققان و

متخصصان این شاخه تهیه و در اختیار کاربران قرار می گیرد .یکی از شاخه های پرکاربرد این رشته ،هواشناسی

دریایی است که نقش عمده ای در ارتقاء ایمنی فعالیت های دریایی از مناطق ساحلی تا بخش دور از ساحل دارد.
با توجه به رشد روزافزون فناوری و ایجاد نیازهای جدید کاربران در بخش هواشناسی دریایی ،رویکرد جدیدی

در ارائه خدمات در این بخش انتظار می رود.

س��ازمان هواشناسی کشور به عنوان متولی هواشناسی دریایی ،رویکرد کاربر محوری را در این بخش مد

نظر قرار داده و تالش دارد تا با تهیه به موقع محصوالت مناس��ب و کاربردی برای کلیه کاربران این بخش،

به اهداف عالی خود دس��ت یابد .برنامه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) دریایی به همین منظور در این
سازمان تهیه و در حال اجرا در استان های ساحلی شمال و جنوب کشور می باشد .مراحل مختلف این برنامه
و دس��تاوردهای آن در هر اس��تان به طور اجمال در این کارگاه ارائه شده و برنامه های آتی آن برای شرکت

کنندگان معرفی می گردد.

[]58

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

عنوان کارگاه :تولید ناب در کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا

ارائه دهنده :امین خنشا ،مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه کارخانه کشتی سازی

جزیره صنعتی صدرا و داریوش زارعی ،مدیر کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا
تولید ناب پس از ش��کل گیری در کارخانه تویوتا توانس��ت با تکیه بر دو اصل خود یعنی افزایش ارزش

محصوالت و کاهش اتالف های تولید به سرعت جایگاه مهمی را در دنیای مدرن صنعتی کسب نماید .در

این بین ،عالوه بر واحدهای تولیدی ،سایر حوزه ها نظیر پروژه های ساخت نیز کوشیدند با الهام از الگوهای

تولید ناب ،روش های ساخت و تولید خود را ارتقاء داده و اتالف های موجود را کشف و حذف کنند .صنعت

کشتیس��ازی نیز از جمله حوزه هایی به ش��مار می رود که در سالیان گذشته کوشش های بسیاری برای

پیادهسازی تولید ناب در آن صورت گرفته است .این صنعت از جهاتی شبیه به فرآیندهای تولیدی و از جهاتی
دیگر با پروژه های ساخت مشابهت دارد ،از اینرو برای پیاده سازی تولید ناب نیازمند الگوبرداری از مفاهیم

تولید ناب در هر دو بخش تولید و پروژه می باشد .بنابراین ،هر جا که فرآیندهای ساخت کشتی به فرآیندهای

تولیدی شباهت دارد باید از الگوی ناب در تولید استفاده کرد و آن جا که به پروژه های ساخت نزدیک تر است
باید از الگوی ناب در پروژه بهره گرفت .در یک الگوی کشتی سازی ناب ،تولید به هنگام و سیستم کششی

از طریق کارت کانبان در خط تولید بلوک پیاده می شود و نیز از طریق به کارگیری سیستم Last planner

و با محوریت ضرباهنگ تحویل پروژه ،فعالیت ها به گونه ای برنامه ریزی می ش��وند که در زمان درست به

انجام برسند .برای رسیدن به الگوی تولید سلوالر و تسهیل جریان تولید یکنواخت یک واحد محصول ،عموماً

کارگاههای ش��ات بالست ،برش ،پانل سازی ،بلوک سازی و رنگ در امتداد یکدیگر ساخته می شوند .برای
هموارسازی تولید ،کارگاه های مختلف به گونه ای طراحی می شوند که از ظرفیت خروجی یکسانی برخوردار

باشند و نیز برنامه ریزی فعالیت های پروژه ای آن به گونه ای صورت می گیرد که حجم کار پروژه به طور

یکنواخت در طول پروژه توزیع شود .در جهت ایجاد کیفیت از رویکردهای خودگردان سازی ،خطاناپذیر سازی

و کنترل دیداری در خط تولید بلوک ها استفاده می شود و در بخش های پروژهای ،مسئولیت این مهم به
عهده تیم های اجرایی و بازرسان قرار داده می شود.

در این تحقیق پس از تش��ریح مفاهیم تولید ناب در صنعت کش��تی سازی ،به بحث و بررسی چگونگی

پیادهسازی تولید ناب در کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا و تاثیر آن در شبیه سازی ساخت 6

فروند شناور حمل مواد شیمیایی پرداخته شد .برنامه ریزی ساخت شناورها براساس اصول کشتی سازی
ناب و ضرباهنگ هشت ماهه (مدت زمان ساخت کشتی در حوضچه خشک) ،صرفه جویی  %41در زمان

س��اخت و تحویل پروژه ها را به همراه خواهد داش��ت .برای اجرایی ش��دن این برنامه ریزی ،باید ظرفیت
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کارگاههای مختلف ارتقاء یابند .نکته قابل ذکر این که ،میزان بهبود ذکر شده فقط در نتیجه پیاده سازی
سیستم تولید به هنگام و جریان کششی بوده است ودر صورت پیاده سازی سایر مفاهیم تولید ناب بسیار

بیش از 40درصد صرفه جویی در زمان خواهیم داشت .

عنوان کارگاه :حفاظت کاتدی انواع سازه ها و تجهیزات
ارائه دهنده :مهندس سیدمحمدعلی موسوی

امروزه از روش های متنوعی برای جلوگیری از خوردگی س��ازه ها و تجهیزات دریایی اس��تفاده می شود

که حفاظت کاتدی یکی از پر کاربردترین این روش هاس��ت .حفاظت کاتدی عبارت اس��ت از جلوگیری یا

کاهش خوردگی فلزات به طوری که توسط اعمال یک جریان الکتریکی خارجی و یا تماس آن با یک آند

فداشونده ،فلز مورد نظر بصورت کاتد در آید .طراحی یک سیستم حفاظت کاتدی جهت کنترل خوردگی
باید با توجه به شرایط محیطی ،تجهیزات موجود ،چگونگی نصب ،مدت زمان بهره برداری و  ...صورت گیرد.

کاهش خوردگي بر روي سازه ها و تجهیزات با استفاده از حفاظت كاتدي هوشمند عامل مهمي در جهت

بهره برداری بهینه و مدیریت خوردگی مي باش��د .در نظر گرفتن کلیه فاکتورها ،موجب عملکرد مناس��ب
سیستم حفاظت کاتدی ،کاهش هزینههای خوردگی و افزایش عمر مفید سازه ها و تجهیزات و در نهایت
کاهش خس��ارات خوردگی خواهد شد .در سازههای دریایی معموالً از روش حفاظت کاتدی با استفاده از
آند فداشونده به همراه پوشش دهی رنگ به علت صرفه اقتصادی بیشتر توامان استفاده می شود .در موارد
زیادی با توجه به ترکیب شیمیایی نامناسب آندهای فداشونده تولیدی در کشور شاهد خوردگی سازهها و

تجهیزات می باشیم که کنترل های کیفی الزم مطابق استاندارد در فرایند تولید و ساخت این قطعه مهم

می تواند سبب بهبود عملکرد سیستم حفاظت کاتدی نماید.
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عنوان کارگاه :نگاهی به اقدامات نوآورانه مالزی در صنایع دریایی و بکار گیری آنها در ایران
ارائه دهنده :بهزاد الصفی

در این کارگاه  15اقدام نوآورانه مالزی در صنایع دریایی تحلیل گردید که شامل موارد زیر می باشد:

 -1استفاده از سیستم ( Automated ship mooring systemبستن کشتی به اسکله با استفاده از صفحات

مغناطیسی بدون نیاز به طناب )

 -2استفاده از سیستم ( Alternative maritime powerبرق رسانی ها به کشتی های مستقر در اسکله و

عدم نیاز به روشن بودن موتور کشتی جهت تامین برق که باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی میگردد)
 -3استفاده فراگیر از  solar energyدر بندر کالنگ با نصب صفحات خورشیدی بر روی سقف انبارها
 -4بازارهای سیال روی آب

 -5مساجد سیال روی آب و ساخت و سازهای دریایی

 -6پرورش ماهی در قفس

 -7استفاده فراگیر از المپهای  LEDبه عوض المپهای معمولی
 -8تبدیل سکوی نفتی دریایی قدیمی به هتل
 -9آکواریوم دریایی

 -10موزه ملی دریایی

 -11اقدامات ابداعی در گردشگری دریایی

 -12زندگی قوم باجائو که بر روی دریا زندگی می کنند

 -13پل های دریایی جزیره پینانگ مالزی و مقایسه آن با پل دریایی در حال ساخت قشم
 -14ساخت اسکله ها که رسوب کمتری دریافت می کنند
 -15هفته ملی دریایی مالزی و تحلیل ابداعات جالب آن
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عنوان کارگاه :شبیهسازی و تحلیل هیدرودینامیکی شناور در نرمافزار Star ccm+

ارائه دهنده :حسین جانبازی (کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی شریف)

دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال ،گروه شناورهای سطحی
در این کارگاه سعی شد مراحل شبیهسازی یک شناور در آب آرام ،امواج منظم و نامنظم با استفاده از نرمافزار

عددی  Star ccm+تشریح گردد .ابتدا نحوه مدلسازی و تشکیل دامنه محاسباتی مطابق با استانداردها بیان
شده و سپس به معرفی شرایط مرزی و مدلهای فیزیکی مسئله پرداخته شد .از جمله مدلهای فیزیکی مسئله

حل شده در این کارگاه ،میتوان به جریان سطح آزاد ،جریانهای دو فازی ،توربوالنسی ،ناپایا ،سه بعدی و ...
اشاره نمود .در ادامه انواع شبکهبندی و نحوه تنظیمات آن در این نرمافزار به تفضیل ارائه گردید.

( .)…,Overset mesh, Trim mesh, Surface mesh, Volume meshروش مورد استفاده در شبکهبندی

هر مسئله بسیار حائز اهمیت بوده که ارتباط بسیار زیادی با دقت نتایج و زمان محاسباتی دارد.

هدف از شبیهسازی شناور ،محاسبه حرکات هیو ،پیچ و رول شناور بوده و مقاومت اصطکاکی و فشاری ناشی

از آن نیز محاسبه میگردد .همچنین روند استخراج برخی پارامترها نظیر توزیع فشار ،پروفیل موج ،پدیده ویک

و جدایش جریان نیز ارائه گردید.

عنوان کارگاه :بازاریابی و روند ساخت  4همزمان فروند شناور جنرال کارگو  7200تنی در
کارخانه کشتی سازی صدرا خزر

ارائه دهنده :مهندس علی کالنتری ،شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)
در این کارگاه ابتدا به تحلیل آماری بازار حمل و نقل دریایی در دریای خزر پرداخته شد .آمار شناورهای کشورهای

حاشیه دریای خزر و همچنین سهم هر کدام از آن ها از بازار حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در ادامه
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به تحلیل شرایط بازار و روند حرکتی بازار در آینده نزدیک پرداخته شد .بررسی شرکت های کشتیرانی در دریای
خزر و بررسی وضعیت آن ها از دیگر نکات اشاره شده در این کارگاه بوده است  .با بررسی بازار و تحلیل شرایط و
همچنین تطابق آن ها با استراتژی های کارخانه دریای خزر  ،شرکت کشتیرانی دریای خزر برای ارائه طرح با توجه
به همه ویژگی های خاص انتخاب گردید و با توجه به بررسی روندهای بازار حمل و نقل دریایی شناور جنرال کارگو

 7200تنی به عنوان بازار هدف انتخاب گردید .در ادامه به معرفی شناور مورد نظر و ویژگی های آن و چگونگی
تعیین روند کار و تخمین میزان فضاها و حجم کار بر مبنای روش  Pre-Outfittingپرداخته شد.

در این مرحله به بررسی تفاوت روش های ساخت شناورها پرداخته شد و از روش  Pre-outfittingبه عنوان

روشی که بهترین بازدهی را با توجه به شرایط کارخانه و میزان تجهیزات و برنامه زمانی پرداخته شد .چگونگی

استفاده از منابع حداقلی برای استفاده حداکثری ساخت همزمان  4شناور در مدت زمانی  27ماه برای اولین بار
در ایران از دیگر موارد ذکر شده در این کارگاه بوده است .برآورد حجم برشها ،میزهای کاری ،حجم جوشکاری،
مهندس��ی خرید ،تیم های اجرایی و تمامی پروس��ه های کاری با جدول زمانی به صورت تئوری و بر مبنای

تجربیات ساخت ارائه گردید .در پایان این بحث نیز مدلسازی تمامی فرآیند ساخت همزمان  4شناور با رسم

دقیق شکل ها و اولویت ساخت بلوک ها به تصویر کشیده شد.

عنوان کارگاه :طراحی اسکله های شناور و رمپ های کاپوتاژي
ارائه دهنده :مهندس طهماسبی ،شرکت ایراتک کیش

رمپ های کاپوتاژی یا اسکله های لینک اسپن و همچنین اسکله های فلزی شناور به عنوان بهترین گزینه

جهت توس��عه بنادر مس��افری و همچنین بنادر صادرات مواد معدنی در بس��یاری از نقاط جهان که ساخت

اسکلههای فلزی صرفه اقتصادی نداشته و یا ارتفاع جذر و مد زیاد باشد ،استفاده میگردد .بر این مبنا طرح
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مهندس��ی معکوس ،بازطراحی و س��اخت این اسکله ها در دستور کار قرار گرفت ،نمونه موفق این بنادر که با
استفاده از اسکله های فلزی شناور به همراه پل دسترسی و همچنین اسکله های لینک اسپن ساخته شده است،

بزرگترین بندر مسافری ایران یعنی بندر شهید حقانی می باشد.

عنوان کارگاه :پوششهای نوین دریایی

ارائه دهنده :ابراهيم رئيسي ،شرکت بين المللی اقيانوس آبي
این کارگاه با هدف آشنائی محققان ،دانشجویان ،اساتید و مصرف کنندگان رنگ و پوشش با سیستم های

نوین پوششی ارائه گردید .مطالب این کارگاه مشتمل بر چند بخش بود که مهم ترین بخش های آن شامل
بازار رنگ های دریایی در سال های اخیر ،انواع سیستم های پوششی مورد استفاده و سیستم های پوششی
نوین که در شرکت های بزرگ و مراکز علمی دنیا به دانش و فن آوری آن ها دست پیدا کرده اند و تجاری

شده اند ،ارائه شد .همچنین در این کارگاه تفاوت سیستم های پوششی نوین و رایج به لحاظ کیفی و کمی

مورد بررسی قرار گرفت.

Physical and numerical modeling of wave and wind energy converters
ارائه دهنده :ساقی سعید طهرانی
این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با سازه های دریایی خاص مبدل های انرژی موج و باد و نحوه مدلسازی

و شبیه سازی رفتار آن ها برگزار گردید.

ابتدای کارگاه به بررس��ی تنوع دس��تگاه های مبدل انرژی در ساحل و فرا ساحل و همچنین تفاوت رفتاری آن ها
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پرداخته شد .این تفاوت های رفتاری باعث میشود که نوع تحلیل مورد نیاز و چگونگی مدلسازی کامال متفاوت باشد.

در بعضی موارد ،توضیح داده شد که مدل های ساده ریاضی که در گذشته مورد استفاده قرار میگرفتند قابلیت

شبیه سازی رفتارهای خاص دینامیکی و غیر خطی را ندارند.

در ادامه مدل های ریاضی توسعه یافته توسط ارائه دهنده کارگاه تشریح و چگونگی استفاده برای مدلسازی

عددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نمونه هایی از این دستگاه ها در آزمایشگاه های دانشگاه های رم ،نانت و دانشگاه ایالتی اورگان ساخته شده و از

مدلسازی فیزیکی جهت تدقیق مدل های ریاضی استفاده شده است که به تفصیل این مراحل توضیح داده شد.

عنوان کارگاه :تبیین قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ثبت ،کنترل و گزارش دهی
میزان انتشار گازهای گلخانه ای ()EUMRV Regulations

ارائه دهنده :اسماعیل مسعودی ،موسسه رده بندی ایرانیان

گرمای��ش ک��ره زمین در پی انقالب صنعتی در قرن  19می�لادی منجر به افزایش نگرانی های بین المللی

در عرصه میزان تولید گازهای گلخانه ای در اثر فعالیت های بشری گشت .نهادهای تحقیقاتی ،دانشگاه ها و

سازمانهای بین المللی در واکنش به این تغییرات اقدام به مطالعه و بررسی راه های جلوگیری از روند افزایشی
دمای کره زمین نمودند .این اقدامات در نهایت منجر به تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی در عرصه

کنترل گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف صنعتی اعم از خش��کی ،هوایی و دریایی ش��د .از نمونه این
اقدامات در عرصه بین المللی می توان به کنوانسیون تعیین چارچوب تغییرات آب و هوایی ( ،)UNFCCپروتکل

کیوتو و توافق نامه پاریس اشاره کرد .در بخش دریایی ،سازمان بین المللی دریانوردی ( )IMOطی سال های
گذشته اقدام به تدوین قوانین محدود کننده در زمینه کنترل تولید گازهای گلخانه ای در کشتی ها نموده که
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این قوانین تحت عنوان اقداماتی در راستای افزایش راندمان انرژی کشتی ها شناخته می شوند .نمونه دیگر
این اقدامات ،قوانین اتحادیه اروپا به منظور نظارت ،گزارش دهی و تایید میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط
کشتی های متردد به بنادر این قاره می باشند .بر اساس این قوانین ،کلیه کشتی های با تناژ باالی  5000که به

بنادر اقتصادی اتحادیه اروپا تردد دارند ،ملزم به تدوین و اجرای برنامه مدیریتی به منظور ثبت ،کنترل و گزارش

دهی میزان تولید گاز  CO2بوسیله کشتی بوده و بایستی با تایید سازمان های مورد صالحیت اقدام به تردد
نمایند .این مطالعه به بررسی این قوانین و مقررات ،محدودیت های اعمال شده به کشتی ها ،الزامات عملیاتی و

در نهایت اثرات آن به ناوگان بین المللی می پردازد.

عنوان کارگاه :توربين هاي بادي فراساحلي و نحوه عملكرد آن ها،
انواع زيرسازه ها و بررسي مسائل اقتصادي و اجرايي

ارائه دهنده :مهندس پريسا قهاري و مهندس مصطفی فرج زاده،
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

بهرهگیری از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته ،صنعتی دارای قدمت و رو به رشد میباشد .در سالهاي

اخیر پس از گس��ترش مزارع بادی خش��کی ،نوبت به توسعه مزارع بادی فراساحلی رسیده و بسیار مورد
توجه قرار گرفته است .در ایران با توجه به وجود منابع غنی باد فراساحلی در خلیج فارس ،لزوم کاهش

مصرف س��وختهای فسیلی جهت حفظ محیط زیس��ت و همچنین فقدان تحقیقات اولیه الزم در این

عرصه ،نیاز به پژوهش درباره توربینهای بادی فراس��احلی و س��ازه نگهدارنده آنها احس��اس میشود.
در این راستا كارگاهي پیرامون تاریخچه پیشرفت این صنعت ،اهمیت و رشد آن در اروپا ،نحوه عملکرد
توربینهای بادی فراس��احلی ،انواع زیرس��ا زهها و نهايتاً بررسی مسائل اجرایی و اقتصادی مربوط به سه
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زیرسازه ثابت انجام شده است .انتخاب گزینه برتر باید بر مبنای مقایسه و ارزیابی طرح اولیه و وزن کلی

زیرس��ازهها ،هزینه ساخت و نصب آنها در محل ،امکانات موجود در یارد ،تجهیزات و شناورهای الزم و

سوابق قبلی صورت پذیرد.

عنوان کارگاه :کوپلینگ های انتقال قدرت در سیستم رانش
ارائه دهنده :مهندس سید اسماعیل حسینی

کوپلینگ ها یکی از مهم ترین تجهیزات انتقال قدرت در سامانه های مختلف می باشند .وظیفه کوپلینگ ها،

اتصال مکانیکی و انتقال توان از یک قطعه به قطعه دیگر می باشد .انواع مختلف کوپلینگ های انتقال قدرت وجود

دارند که از آن جمله می توان به کوپلینگ های فلنجی ،کوپلینگ های انقباضی و کوپلینگ های مخروطی اشاره

نمود .کاربرد هر نوع نیز به محل استفاده و توان اسمی آن بستگی دارد .به عبارت دیگر ،کوپلینگ های فلنجی به
عنوان رایج ترین نوع مورد استفاده ،برای انتقال توان باال مورد استفاده قرار گرفته و از تعمیر و نگهداری و نصب
آسان برخوردار می باشند .با این وجود کاربرد آنها برای فضاهای محدود مناسب نمیباشد .از طرفی کوپلینگ های
انقباضی از نصب و تعمیر و نگهداری دشوارتری برخوردار بوده و امکان مونتاژ و دمونتاژ شفت ها به آسانی امکان پذیر

می باشد .کاربرد کوپلینگ های مخروطی نیز به دلیل طراحی دشوار و نصب پیچیده محدود می باشد.

سیس��تم های انتقال قدرت نقش حیاتی در عملکرد سامانه های مختلف کش��تی به عهده دارند .از این رو

کوپلینگ ها می بایست از قابلیت اطمینان باال برخوردار باشند .استانداردهای مختلفی در زمینه طراحی ،ساخت

و تس��ت کوپلینگ های مورد استفاده در کش��تی وجود دارند .به عنوان مثال ،آئین نامه های دریایی ،ضریب

اطمینان  2/8را برای کوپلینگ های انقباضی توصیه نموده و برای حصول اطمینان از دستیابی به این مقدار،
الزامات خاصی در ساخت و کنترل آن ارائه نموده اند.

عنوان کارگاه :آشنایی با فعالیت ها و روش های حمایتی

ارائه دهنده :مهندس سجاد ویسی ،مهندس بهنام رضایی آسیابر ،دکتر سید حسین حسینی
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی

این کارگاه با هدف آش��نایی پژوهش��گران ،شرکت های دانش بنیان ،دانشجویان و سازمانها با فعالیت ها و

روش های حمایتی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برگزار گردید .در ابتدا ساختار این ستاد

و کارگروهه��ای زیرمجموع��ه آن معرفی و در ادامه هر کارگروه مهم ترین فعالیت و اقداماتی که تاکنون انجام
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داده است را تشریح نمود .یکی از مهم ترین بخش های این ارائه ،معرفی نقشه راه فناوری های دریایی کشور و

شیوه ی تدوین و به روزسانی آن برای مخاطبین حاضر در جلسه بود .در انتهای این کارگاه بخش های مختلف
جشنواره دریا مسیر پیشرفت و خالصه ای از اقدامات دوره های قبلی این جشنواره برای حاضرین در جلسه به

صورت خالصه تشریح گردید.

عنوان گارگاه" :مديريت و راهبري ناوگان شناوري "

ارائه دهنده :احسان نيك خواه ،شركت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايي ایران
در اي��ن كارگاه بط��ور خالصه جنبه هاي اصلي مديريت ناوگان ش��ناوري ش��امل تأمين خدمه ،تعمير و

نگهداري ،خريد ،مديريت كيفيت و ايمني و همچنين مديريت مالي بررسي گرديد و ديدگاه ها و روشهاي
جديد مديريتي ناوگان شناوري بهمراه مدلهاي رقابتي ارائه شد .تأمين خدمه و انجام تعمير و نگهداري به
ترتيب بعنوان بزرگترين چالش هزينه اي براي شركتهاي مديريت كشتي توضيح داده شد و مديريت مالي،

كيفيت و ايمني و مديريت خريد در مراحل بعدي همراه با اعمال بهترين مدلها و روشهاي مديريتي بحث و
بررسي گرديد .داليل عمده چالشهاي مديريتي كشتي به ترتيب فشار مالي ،قوانين جديد ،نيازمندي هاي
انطباق ،ش��رايط رقابتي بازار ،نيازمنديهاي زيس��ت محيطي و تكنولوژي هاي جديد تعيين و اهداف اصلي
مديريت كشتي كه شامل ايجاد درك و اعتماد متقابل با مالك ،كم كردن هزينه هاي عملياتي ،بكارگيري

خدمه متخصص و ارتباط لحظه به لحظه با مالك مي باشد بطور مختصر تشريح گرديد.
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اختتامیه نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی

نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی با حضور تعدادی از مقامات کشوری و لشگری

و مدیران دریایی کش��ور عصر روز سه ش��نبه  21آذرماه سال  96در سالن خلیج فارس مرکز همایشهای

بینالمللی کیش به کار خود خاتمه داد .در این مراسم ابتدا دبیر کمیته علمی همایش و سپس امیردریادار
رستگاری معاون وزیر دفاع و ریاست سازمان صنایع دریایی به ایراد سخنرانی پرداختند که بخشی از سخنان

ایشان را در ادامه می خوانید:

دکتر بهاری :دانشجویان قدر این همایش ها را بدانند
افتخاری بود که دبیرکمیته علمی این همایش باشم ،تالش ما این بود که در جلسات دو هفته یکباری که در

انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار می شد ،مقاالت مورد بررسی قرار بگیرد و تعیین داور شود.

همانطور که بهتر می دانید داوری مقاله بصورت زمان کوتاه و فش��رده یکی از معضالت تمام همایش ها و

کنفرانس��ها است 450 .مقاله را داوری کردیم و تالش شد نظرات داوری عادالنه و درست باشد .بیش از 300

مقاله پذیرفته شد که از این  300مقاله بخاطر محدودیت فضا  50مقاله با توجه به پراکندگی موضوعات
ارائه گردید .موضوعات مقاالت ارائه شده درحوزه کشتی سازی ،فراساحلی ،آمایش اطالعاتی و  ...بود.

ده محور در این همایش برای عالقه مندان جهت پژوهش پیشنهاد شده بود 72 ،نفر از همکاران علمی و پژوهشی
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در بخش داوری کمک کردن که در عین حال بعضی از همکاران بیشتر در امر داوری مشارکت داشتند.

سه مقاله به عنوان مقاله برتر معرفی شدند .خوشبختانه در همایش امسال وزن بیشتری به کارگاه های آموزشی

داده شد که برای ارائه آنها هم با استقبال خوبی روبرو شدیم .نمی توانستیم چشم پوشی کنیم چون واقعا افرادی

که می خواستند کارگاه ارائه بدهند افرادی با تجربه ،زبده و عالقه مند بودند برای همین ما  37کارگاه آموزشی

با فشرده کردن آنها برگزار کردیم .از عالقه مندان برای ارائه کارگاه در همایش سال آینده درخواست داریم با
نوآوری و بروزرسانی کارگاه های جدیدی را برای همایش ارائه نمایند .از مرداد دریافت مقاالت انجام گرفت که

 25مهر آخرین روز دریافت مقاالت بود که چکیده مقاالت انگلیسی و فارسی چاپ و توزیع شد.

برای نشست های تخصصی پانل های متعددی پیشنهاد شد که در میان آنها برنامه ششم و چالش های پیش روی

نفت و گاز انتخاب و برگزار شدند .امیدواریم برگزاری این پانل ها نتایج و پیشنهادات عملی خوبی هم برای همایش

و هم کشور داشته باشد .در سالهای بعد باید دریافت و پذیرش مقاالت با سختگیری بیشتری انجام شود تا وزن
پژوهشی مقاالت باالتر رود و انجمن مهندسی دریایی ایران و دانشگاهها تمهیداتی را بیاندیشند که اساتید شخصاً در
ارائه مقاله مشارکت کنند و دانشجویان بیشتری مقاله بدهند و قدر وجود چنین همایشهایی را مخصوصاًدانشجوها
متوجه باشند .به منظور کمی سازی نظر سنجی به هر گزینه یک مقدار اختصاص داده شده است که گزینه عالی

مقدار  4و گزینه ضعیف مقدار  1را شامل می شود .با توجه به نظرات به دست آمده بطور کلی میتوان گفت از نظر
شرکت کنندگان محترم نوزدهمین همایش صنایع دریایی با درجه کیفی خوبی برگزار شده است که حاصل تالش
تمامی کادر اجرایی ،دبیر و دبیر کمیته علمی همایش و دیگر عزیزان می باشد.
محورتخصصی
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تعداد مقاالت
دریافتی

قبول

مردود

ارائه شفاهی

مدیریت و اقتصاد دریایی

55

49

6

5

صنایع نفت وگاز دریایی

7

6

1

0

دریانوردی و حمل و نقل دریایی

28

25

3

2

قوانین ،مقررات و استاندارها

13

10

3

0

ایمنی ،بهداشت و محیط زیست دریایی

36

29

7

7

شرایط محیطی دریا

25

24

1

5

طراحی و ساخت شناور های دریایی

142

102

40

11

تاسیسات ساحلی و فراساحلی

66

50

16

15

فناوری های نوین و انرژی های تجدید پذیر دریایی

46

39

7

5

سرمایه های انسانی

10

7

3

0
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امیر دریادار رستگاری :بزرگترین نقطه ضعفمان این است که متولی دریا نداریم
ایش��ان ضمن تشکر از مسئولین انجمن مهندسی دریایی ایران و دس��ت اندارکاران برگزاری این همایش و

نمایشگاه ،اظهار داشتند  :که ما نه تنها غفلت تاریخی به حوزه دریایی کشورمان داشتیم بلکه یک غفلت تاریخی
هم به جغرافیای کشورمان کردیم ،به لطف خداوند بزرگ کشور ما هم دریاش پر برکت است و هم خشکی اش،

در سال  2016سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای اروپا تحقیقی را به عنوان اقتصاد اقیانوسی انجام
داد که چند نکته جالب داشت ،اینکه افق این تحقیق تا سال  2030بوده و پیش بینی شده جهان تا این تاریخ

جمعیتش بالغ بر  9الی  10میلیارد نفر خواهد شد و این تعداد بیش از  55الی  60درصدش در حوزه اقیانوس
هند متمرکز می ش��ود .این جمعیت نیاز به کار ،انرژی ،غذا و مواد خام دارد که همه اینها می تواند از طریق

دریا تامین ش��ود .چرخش مالی در این حوزه بالغ بر  3هزار میلیارد دالر برای  14س��ال بوده است که  2سال
آن هم گذشت .حدود  30درصد آن برای حوزه اکتشافت نفت از بستر عمیق و نیمه عمیق است 15 .درصد
آن متعلق به حوزه حمل و نقل دریایی است .پیک حوزه دریایی را تا سال  2050دیده اند که  3برابر افزایش

پیدا می کند یعنی حدود  1300میلیارد تا  2050پیش بینی گردش مالی این حوزه است .حوزه حمل و نقل
دریایی حوزه ای ثروت ساز و اشتغالزایی است ولی متاسفانه در کشور شاهد آن هستیم که در این زمینه هیچ
برنامه ای نداریم ،هیچکدام از دستگاه های مرتبط بصورت مشترک با هم برنامه ریزی نمی کنند و همه بصورت
جزیره ای برنامه های راهبردی خود را تدوین و اقدام می نمایند .در تحقیق ذکر شده در حدود  23درصد حوزه
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گردشگری ساحلی و دریایی پیش بینی شده است .همچنین در این تحقیق  11درصد این مبلغ به حوزه ساخت
در صنایع دریایی (شناور ،تجهیزات ،سکوهای فراساحلی و  )...تعلق دارد .اینها مواردی است که می تواند برای
کشور ثروت ساز و اشتغالزا باشد به شرطی اینکه دریا متولی داشته باشد .بزرگترین نقطه ضعفمان در کشور
این است که متولی دریا نداریم و متأسفانه هنوز در این حوزه تفکری که بتواند حرکت و تغییر ایجاد کند ،در
کشورمان نداریم .کشورهای توسعه یافته چون بلوغ یافته اند ،می توانند بصورت جزیره ای عمل کنند ،بدلیل

اینکه منافع ملی آنها حاکم بر منافع سازمانی است .ولی ما متاسفانه چون هنوز آن بلوغ الزم را در حوزه دریایی و
منافع ملی در دستگاه ها نداریم ،عمدتاً منافع ،منافع دستگاهی و متاسفانه کوتاه مدت است .تمامی برنامه ها در

یک افق  4ساله نهایتا  6ساله دیده می شود بخاطر همین است که تمام برنامه ها متأثر از ریاست سازمان ها و

دستگاهها است و این منافع ملی را قطعا پوشش نخواهد داد .لذا ما باید در حوزه دریا به دنبال یک متولی باشیم

که بتواند همه نخبگان حوزه های دریا را در خودش تجمیع نماید و براساس یک خرد جمعی سیاستگذاریها،
هدفگذاری و راهبردها تعیین و بر اساس آن حرکت شود و مدیران دستگاه ها بر اساس سیستم حرکت کنند
نه اینکه هرشخص بر اساس تفکرات خودش حوزه دریایی را حرکت دهد.

ما یک کشوری هستیم که در مرکز این فرصت ها قرار داریم .اسفناک است ما خط کریدور شمال به جنوب

و شرق و غرب کشورمان یک مجموعه ثروت ساز می باشد .بیش از  1میلیارد تن ساالنه از کانال سوئز بار
جابجا می شود .در حالی که اگر ما بتوانیم از طریق بندر طرطوس سوریه و بندرالزقیه سوریه با کمک خط

راه آهن بارها را  35روز زودتر به بندر چابهار برسانیم .این صرفه اقتصادی و اشتغالزایی بسیار خوبی خواهد
داشت .بر همین اساس الزم است که وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود و یک وزارتخانه ای داشته باشیم

که بر این شریان فکر کند .استکبار جهانی به خاطر ظرفیتها و پتانسیلها ،این منطقه را رها نخواهد کرد.
این خط دائمی ترانزیتی که ایجاد شود ،ضمن اینکه برای کشور درآمد دارد ،یک خط صلح پایداری خواهد

بود که همه کشورهایی که در این مسیر قرار دارند همواره در جهت حفظ آن تالش خواهند کرد .لذا باید
در این زمینه حرکت کنیم و زمان را از دست ندهیم و متولی وسط بیاید و نقش خودش را ایفا کند .گرچه

میدانیم که داشتن ابزار اقتدار مبنی بر داشتن اقتدار نیست .اینها معضالتی است که متاسفانه امروز در حوزه
دریایی و ژئوپولتیک کش��ورمان داریم و امیدواریم که با تالش تمام فرهیختگان ش��اهد آن روزی باشیم که
توسعه دریامحور بستر توسعه ملی کشورمان باشد.
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تجلیل از برگزیدگان نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
در مراسم اختتامیه نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی از برگزیدگان این همایش در بخش های

مختلف با حضور امیر دریادار رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی ،دکتر رامین نورقلی پور عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،دکتر پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت

محیط زیست ،مهندس محمدرحیم دهقانی مدیرعامل شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا) ،مهندس احمد
رفعت مشاور وزیر صنعت و رئیس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و دکتر سعید مظاهری دبیر همایش

نوزدهم صنایع دریایی تقدیر به عمل آمد .فهرست برگزیدگان از بخش های مختلف به شرح زیر است:
پیشکسوت برتر :

مهندس امیر سمواتیان از سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع

کمیته علمی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی:

 -دکتر نبرد حبیبی

 -دکتر مریم راهبانی

 -دکتر روزبه پناهی
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استاد برتر:

دکتر مصطفی زین الدینی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

پروژه های صنعتی برتر :

گروه صنایع شهید اثری نژاد "تولید موتور برون نصب  200اسب بخار"

شرکت فن آوران سیراف "اهتمام در تحقیق و توسعه صنعت کشتی سازی"

کتاب برتر (ترجمه) :

 -تالیف و ترجمه :مهندسی و روش خارج سازی مغروقه ها (عباس بادکوبه ،دکتر مصباح سایبانی و اشکان بابازاده)

 -اهتمام در تدوین کتاب دریایی در حوزه های مختلف (دکتر بهزاد الصفی)

مقاالت برتر:

 -آسیب شناسی ساختار سازمانی منطقه ویژه بندر امام خمینی بر اساس مدل  S7مگینزی (الهام پناهی)

 -مطالعه و بررسی اثر بایوفیلینگ ها بر سازه های بتنی بندر خرمشهر (محمدعلی ساالری ،بابک دوست

شناس ،احمد سواری ،مهدیه بسحاق ،معصومه جهان پناه)

 -بهبود دقت و کارایی روش هیدرودینامیک ذرات هموار در شبیه سازی مرز جامد با تنش اصطکاکی با

بهره گیری از قابلیت پردازش موازی (علی ساسانی ،حسن اکبری ،امیر طاهری)
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پایان نامه برتر:

مهندس محمد مهدی شبانی (دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده علوم دریایی محمودآباد)

عنوان پایان نامهReliability Assessment of Existing Subsea Pipelines in Persian Gulf :

دانشجوی برتر:

هاشم نوروزی (دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

کارگاه برتر:

 -مهندس ابوالفضل و مهندس عابدینی ،مؤسس��ه رده بندی ایرانیان" ،معرفی سیس��تم مدیریت دارایی

سازمانی" و "مسیر صحیح ایده تا محصول"

 -مهندس رضا غضنفری ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ،چالش های موجود در پروژه

بومی سازی طراحی و ساخت داخل  ROVآبهای عميق
فرهنگ و کسب و کاردریایی:

اهتمام در تقویت نهادهای توسعه فرهنگ و کسب و کار دریایی ،دکتر پلمه ،رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

گردشگری و غرفه برتر نمایشگاهی:

غرفه برگزیده نمایشگاه و فعال در توسعه گردشگری دریایی ،مهندس حامد صادقی کیا مدیر عامل شرکت

مکین دریا

همکاران اجرایی برگزیده:

 دکتر غالمرضا منوچهری -دکتر محمدرضا بهاری

 -مهندس میثم مغاره

 مهندس سعید قاسمی سیف آبادی -اکبر احمدی
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گزیده ای از نظرات کارشناسان در حاشیه نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
درویشی مدیر مهندسی نفت شرکت پتروپارس

در کنار ارائه مقاالت ،شرکتها تجارب صنعتی خود را در این همایش ها ارائه
دهند ،در سطح کالن یک پروژه ،چالش ها و نحوه پیشبرد آن را به اشتراک
بگذارند ،این مس��ئله بسیار مفیدتر اس��ت تا اینکه ما تمرکز نماییم روی
مقاالت فنی در سطح کارشناسی که فقط کارشناسان بهرهمند میشوند.
باید شرکتها هم در سطح مدیریت پروژه ها ،از آن بهره مند شوند.
دکتر رضا جاویدان از دانشگاه صنعتی شیراز

خوشحال هستم که برای چندمین بار در همایش صنایع دریایی شرکت
می کنم ،انش��اءاهلل به س��متی رویم ک��ه در تمام عرصه دریایی ش��اهد
بومیسازی باشیم ،مطمئناً حضور در عرصه دریا ،قدرت ما خواهد بود.
دکتر مسعود پل مه رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

انجمن مهندسی دریایی طی  ۱۹سال گذشته نقش بسیار مثبتی در توسعه
علم و فرهنگ دریایی بویژه صنعتی داشته است و برای یکایک این دوستان

در انجمن آرزوی موفقیت دارم .امیدوارم شاهد این باشیم که دوستان عزیز
دولتی ما برای دریافت گزارش��ات و فعالیت بخش خصوصی به همایشها
بیایند ،واقعیت این است که اقتصاد الزم است خصوصی و مردم نهاد باشد و
تا زمانی که این اتفاق نیافتد ،هیچ اتفاق میمونی در عرصه اقتصادی کشور شکل نخواهد گرفت.
غالم ابوالفضل معاون برنامه ریزی موسسه رده بندی ایرانیان

همایش صنایع دریایی به عنوا یک رویداد مرکزی که در صنایع دریایی برگزار می شود ،بزرگترین دستاوردش
دادن ذهنیت و مس��یر به دانش��جوها و فارغ التحصیالن بوده اس��ت ،خیلی
خوشحالیم که می توانیم در این فضا جمع شویم و این نیروها را ببریم به
سمتی که ذهنیتشان با بازار کار آشنا شود .این همایش به این افراد نشان
می دهد فرصت های بسیاری برای موقعیت های شغلی وجود دارد.
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روح اله نجفی از شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا )

دریا بزرگترین فرصت توسعه است ،به امید روزی که صنعت کشتی سازی
به عنوان زیربنا و پایه توسعه صنعت کشور ،بومی سازی شده و نسبت به

شرکتهای ایرانی ،در خصوص ساخت و تجهیز و تعمیر شناورهای اقیانوس
پیمای داخلی اعتماد و پشتیبانی بیشتری صورت بگیرد.
رضا عبدالمجید مدیرعامل شرکت دریایی صنعت جهان قشم

این همایش بهترین نقشه راه را در کلیات و جزئیات برای صنایع دریایی
مش��خص کرده و امیدوارم از این مقطع به بعد با توجه به تجربیات کسب
ش��ده و ارتقاء سطح علمی که تا االن در دانشگاه ها و کارخانجات صنایع
دریایی ایجاد شده است ،شاهد جهش خوبی در این عرصه باشیم.
شاهد جعفرپور کارشناس مهندسی و نصب شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

امیدوارم به سمتی برویم که تحقیقاتمان مبتنی بر نیازهای صنعت باشد نه
که صرفا فقط کاری تحقیقاتی انجام دهیم.

موسوی کارشناس ارشد مهندسی خوردگی از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

انشاءاهلل این همایش و برگزاری برنامه های مختلف بابی شود برای اعتماد
به تولید داخل و س��اخت تجهیزات و قطعاتی ک��ه در بحث دریایی مورد
کاربرد است و با استفاده از بحث استانداردها بتوانیم در داخل کشور قطعات
با کیفیتی را تولید نمائیم.
ناخدا جابریان از نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران

در همایش نوزدهم صنایع دریایی مطالب کاربردی خوبی مطرح شد که با
توجه به نیازمان به دریا که در س��الهای اخیر هم به آن توجه بس��یار شده
است ،واقعا می تواند کمک کند تا سریعتر به توسعه دریایی دست یابیم.
دریا فرصتی برای ایجاد اشتغال است.
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گزارش پذیرش نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
پذیرش نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی در سال  1396با استفاده از کارتهای تردد ،RFID

ﺩﺭﻳﺎﻳﻲانجام پذیرفت.
افزاری،
نرمافزار مدیریت همایش و سرور و تبلتهای مجهز به این سامانه نرم
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ

در طول این دوره از همایش ،بیش از  650کارت ورود صادر و تقدیم ش��رکت کنندگان گردید .همچنین با

ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1396ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺩﺩ  ، RFIDﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ

به سالن اصلی ،استفاده از ناهار روزهای برگزاری ،دریافت
ﺍﻧﺠﺎﻡ ورود
ترددهای
افزاری،
ﻣﺠﻬﺰ نر
سامانه
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
کلیهﺍﻓﺰﺍﺭﻱ،
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮﻡ
ﺑﻪمﺍﻳﻦ
اینﻫﺎﻱ
استفادهﻭازﺗﺒﻠﺖ
ﻭ ﺳﺮﻭﺭ

گردید.
فرد ،ثبت
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ به
ﺷﺮﻛﺖمنحصر
ﺗﻘﺪﻳﻢکامال
صورت
همایش به
کارگا
ترددهایﺍﺯ ورود
هدایا و
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
هایﻛﺎﺭﺕ ﻭﺭﻭﺩ
ﺍﺯه650
به ﺑﻴﺶ
ﻫﻤﺎﻳﺶ،
ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﺭ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﺗﺮﺩﺩﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ
ترددهایﺍﺻﻠﻲ ،
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ﺗﺮﺩﺩﻫﺎﻱ
ﻧﺮﻡ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻱیگردد:
کنندگان ارائه م
شرکت
ای از
ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ،زیرﻛﻠﻴﻪخالصه
جدول
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ،ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺮﺩﺩﻫﺎﻱ
ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪﺍﻱ ﺍﺯ
کنندگان
شرکت
تعداد

ها و سالن ها
ﺷﺮﻛﺖکارگاه
ترددها به
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
تعداد کل ﺗﻌﺪﺍﺩ

 663نفر
 663ﻧﻔﺮ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﺗﺮﺩﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ  850ﺗﺮﺩﺩ

تعداد هدایای دریافت شده

 612ﻋﺪﺩ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﺪﺍﻳﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ

 850تردد
 612عدد

صورت زیر می باشد:
مقایسه ای از
همچنین
بهﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
همایشﺯﻳﺮ
روزهایﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ
600
500

300
200

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺮﺩﺩ

400

100

0

ﺗﺮﺩﺩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎ

ﻧﺎﻫﺎﺭ
ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ

ﻫﺪﺍﻳﺎ
ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ
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نوزدهمین همايش بین المللی صنايع دريايی با حضور جمعی از مسئولین کشوری ،لشگری و جمع کثیری از

جامعه دریایی کشور عصر روز سه شنبه  21آذرماه با صدور قطعنامهای در  11بند به کار خود پايان داد.
متن كامل این قطعنامه که در مراسم اختتامیه همایش قرائت شد ،به شرح زیر است:
بسمهتعالی

شرایط پسا برجام و عملکرد غیر مسئوالنه استکبار جهانی نشان داد که با تأسی از شعار اقتصاد مقاومتی ،تولید

و اشتغال ،باید دو اصل مهم حفاظت و توسعه دستاوردهای اساسی تحریم که منجر به ایجاد زیر ساختهای مهمی
گردید و همچنین توجه به کار آفرینی و توسعه و تولید اشتغال زا با محوریت صنایع راهبردی در کلیه جوانب

همچون دریا باید در دستور کار ارگانهای دریایی کشور به ویژه متولیان امر در دولت و مجلس شورای اسالمی و
همچنین کارفرماهای اصلی در صنعت و حمل و نقل دریایی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قرار گیرد.

اینک وقت آن فرا رس��یده که ما نیز به تاس��ی از لزوم اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی ،نقش موثر ،سازنده و

تاریخی خود را در اقتصاد دریا ایفاء نمائیم .امید است با عنایت پروردگار متعال و با بهره مندی از نتایج تشریک

مساعی و نظرات نخبه گان و فرهیختگان جامعه دریایی کشور در نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
که توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری کلیه ارگانهایی دریایی کشور برگزارگردید .در ایفای نقش

تبیین شده با اجرای قطعنامه ها که مورد تاکید همگان می باشد ،موفق و سر بلند عمل نماییم در تاریخ بیستم و
بیست و یکم آذر ماه نود و شش در جزیره کیش کلیه دست اندرکاران حوزه دریایی کشور در اقدامی قابل تقدیر
گردهم آمدند تا با همدلی و همفکری موفقیت ها و نقصان ها را بازشناسی نموده و راه حل ها را پیشنهاد نمایند.

پس از بحث و بررسی ،اهم مواردی که مورد تأکید قرار می گیرد تا پیگیری و اقدام شود بشرح زیر می باشند:

 .1با توجه به لزوم و اهمیت اجرای قطعنامه های همایشها و زحمت های قابل تقدیر ارگانهای دریایی و مجریان

همایش در هماهنگی ،بررسی ،کارشناسی و تدوین بند بند قطعنامه ها ،از دولت محترم به ویژه وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه ها و شرکتها و مجلس شورای اسالمی درخواست

میگردد تمام س��عی و تالش خود را برای اجرای این قطعنامهها در پاس��خ به مطالبات جامعه دریایی کشور،

انجمنهای تخصصی و بخشهای خصوصی به کار گیرند و گزارش عملکرد خود را بصورت مستمر و بویژه در
همایشهای بعدی ارائه نمایند.
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 .2با توجه به فضای پسا برجام و حضور مجدد شرکتهای خارجی به منظور حمایت و حفاظت از کار و کسب

ایرانی و تولید و اشتغال داخلی ،الزم است حضور این شرکتها در صورت لزوم با مدل "بازار مشترک داخلی و

خارجی" و "تولید و خدمات مشترک در ایران" تعریف شود و از واگذاری سطحی و صوری پروژه ها به خارج از

کشور خودداری گردد.

 .3برای توسعه صنایع دریایی بصورت عام و صنعت فراساحل بصورت خاص باید مدل اقتصادی توسعه ،تدوین

گردد .این مهم الزم است در دستور کار تصمیم گیران کشور با همکاری ارگانها و نهادهای دریایی قرار گیرد.
بدیهی است انجمن مهندسی دریایی ایران نیز در این راستا همکاری های تخصصی الزم را بعمل خواهد آورد.

 .4ب��ا توجه به ظرفیت های عظیم کش��ور در بخش گردش��گری دریایی ،بازتعری��ف و توجه ویژه به این

بخش میتواند نه تنها به توسعه فرهنگ بلکه به توسعه اقتصاد دریا محور منجر شود .در این راستا از همه
ارگانهای دریایی به ویژه ارگانهای متولی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،مناطق آزاد و سازمان بنادر

و دریانوردی و س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت درخواس��ت میگردد در این خصوص طرح برنامه های
مشخصی را به اجرا بگذارند.

 .5از دولت محترم درخواست میگردد شرایط استفاده از صندوق توسعه ملی و سایر منابع ارزی و ریالی برای

سفارش داخل فراهم آورد .در این راستا باید با بازنگری در نرخ سود ،ضوابط و مقررات جاری کشور شرایط برای

عقد قرارداد ارزی و گشایش اعتبار اسنادی با پیمانکاران داخلی فراهم شود.

 .6از کارفرمایان صنعت فراساحلی ،نفت و گاز و پتروشیمی درخواست می گردد که در حوزه خدمات فراساحل

شرایط بکارگیری شناورهای با پرچم ،کالس و ساخت ایران را فراهم کنند و شناورهای ساخت داخل را تضمین

قراردادهای مدت دار با نرخ بین المللی نمایند.

 .7با توجه به پاسخگویی مناسب شرکتهای بیمه و موسسات رده بندی ایرانی به نیازهای بین المللی صاحبان

صنایع و شناورها و تاسیسات دریایی و خدمات ،بعنوان یک بازوی اساسی برای دستگاههای اجرایی و متولی کشور،

حمایت همه جانبه از این موسسات با واگذاری خدمات و اختیارات حداکثری و گسترش فعالیت آنان به سایر صنایع
و خدمات بویژه حوزه فراساحل و انرژی و تقویت جایگاه آنان برای عضویت در مجامع بین المللی مطرح ،نه تنها

منجر به نگهداری از این زیرساختهای صنعت دریایی می شود ،بلکه منجر به حفظ روند توسعه ،کارکرد و جایگاه

بین المللی آنان و حفاظت و تضمین ایمنی ،امنیت ،کیفیت و محیط زیست دریایی می گردد.

 .8ضروری است توجه جدی به مدیریت دارایی ها در پروژه های فراساحلی ،نفت و گاز و پتروشیمی برای

حفاظت از محیط زیست ،افزایش ایمنی و کاهش هزینه ها در دستور کار ارگانها و نهادهای ذیربط بویژه وزارت

محترم نفت و شرکتهای تابعه قرار گیرد.
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 .9حمایت دولت از اجرایی سازی نقشه راه فناوری های دریایی و سند توسعه صنایع دریایی ضروری بوده و

در این راستا بایستی بودجه مناسب و حمایت های مرتبط توسط دولت محترم به این امر مهم اختصاص یابد.

همچنین حمایتهای ویژه از خالقیتها و کسب و کارهای جدید بویژه دانش بنیان توسط نخبگان و فارغالتحصیالن

دریایی بایستی در اولویت قرار گیرد.

 .10در راستای ساماندهی وضعیت اشتغال دریانوردان ایرانی مقرر گردید کلیه دستگاههای ذیربط از ظرفیت

انجمن دریانوردان تجاری ایران در خصوص صدور و با تمدید پروانه فعالیت موسسات کاریابی دریایی بهره کافی
گیرند و امر مهم معافیت مالیاتی دریانوردان با جدیت بیشتری دنبال شود و از بکارگیری نیروهای خارجی بویژه

در شناورهای زیر  3000GTتا سرحد ممکن خودداری شود.

 .11با توجه به لزوم حمایت از پرورش نیروی کار دریایی متناسب با نیاز کشور ،شرایط الزم برای مهارت آموزی

و تأمین امکانات گذراندن دوره های کارورزی برای دانشجویان دریانوردی و متقاضیان ،به منظور ورود به بازار
کار و دریافت گواهینامه های مورد نیاز توسط ارگانهای مختلف فراهم و همکاری همه جانبه انجام شود.

					

					

مراکز و ارگانهای دریایی کشور
آذر ماه  -1396جزیره کیش
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میزگردتخصصی

کیفیتسخنرانیها

حضور خارجیها در همایش

بازدیدها و گشت دریایی

مقاالت پذیرفته شده و ارائه شده

هماهنگی در محل همایش

اطالعرساني و ثبت نام همايش

کیفیتپذیرایی

پانل تخصصی نفت و گاز فراساحل
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متوسط
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عنوان
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>4

درصد

7/14

0/00

3/55

11/90 23/81 45/24 19/05

2/71

میزگرد تخصصی

14/29 45/24 33/33

7/14

3/05

15/00 57/50 25/00

پانل تخصصی نفت وگاز فراساحل 15/00 52/50 30/00

2/50

3/05

مقاالت پذیرفتهو ارائه شده

2/50

3/10

24/39 43/90 24/39

7/32

2/85

17/07 51/22 21/95

9/76

2/85

بازدیدها وگشت دریایی

4/76

21/43

2/74

21/43 47/62 26/19

مثبتبودنحضورخارجیهادرهمایش 14/29 38/10 42/86

4/76

2/95

متوسط درصد

4/76

3/19

15/72 46/46 30/61

7/21

3/00

اطالع رسانی و ثبتنام همایش
هماهنگی در محل همایش
کیفیت سخنرانیها

کیفیت برگزاری کارگاهها
کیفیت پذیرایی

عالی

خوب

30/95 61/90

52/38 21/43

به منظور کمی سازی نظر سنجی به هر گزینه یک مقدار اختصاص داده شده است که گزینه
عالی مقدار  4و گزینه ضعیف مقدار  1را شامل می شود.
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افتتاحیه نوزدهمین نمايشگاه بينالمللي صنايع دريايی و دريانوردی ايران
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی  IRANIMEX2017عصر روز بیست و یکم
آذرماه  1396با حضور امیردریادار خانزادی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا ،دکتر انصاری الری ،رئیس
هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ،امیر دریادار رستگاری ،رئیس سازمان صنایع دریایی،
خانم سوزانا ترستال ،سفیر کشور هلند در ایران و جمعی از مسئولین و مدیران ارگانهای دریایی کشور و
همچنین مدیران شرکتهای بینالمللی افتتاح گردید تا یکی دیگر از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای
دریایی کشور در جزیره کیش کلید بخورد.
در این مراس��م امیر دریادار خانزادی با اس��تعانت از کالم اهلل مجید و پس از نواختن س��رود جمهوری
اسالمی ایران توسط گروه موزیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با نام و یاد خداوند متعال
نمایشگاه  IRANIMEX2017را افتتاح نمودند .در طول این نمایشگاه مقامات و فعاالن جامعه دریایی و
همچنین شرکت های بین المللی همپای اقشار عمومی از این نمایشگاه بازدید نمودند.
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نمایشـگاه بینالمللی ، IRANIMEX2017
افزایش تعـامالت بین المللی و عرضه محصوالت وخدمات رقابتی به منظوره رونق
تجارت درگستره وسیع صنایع دریایی هدف اصلی نمایشـگاه ایران ایمکس
پیمان مس��عود زاده دبیر نمایش��گاه در حاش��یه
این نمایش��گاه گفت :این نمایشگاه قدیمی ترین و
معتبرترین نمایشگاه بینالمللی دریایی در ایران است
که نوزدهمین دوره آن امسال در جزیره کیش برپا
می ش��ود .پیمان مس��عود زاده افزود :بیش از ۳۰۰
ش��رکت داخلی به مدت  3روز در فضای  7350متر
مربع در این نمایشگاه شرکت می کنند.
وی اظهار کرد 65 :شرکت خارجی از کشورهایی همچون هلند ،فرانسه ،آلمان ،دانمارک ،نروژ ،فنالند ،ایتالیا،
ترکیه ،چین ،اسپانیا ،کره جنوبی ،یونان و امارات و  ...در این نمایشگاه فناوریهای نوین دریایی و دریانوردی کشور
خود مرتبط با موضوع نمایشگاه ونیز بازار است را عرضه کرده اند.
وی افزایش تعامالت بین المللی در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی را مهمترین هدف این نمایشگاه برشمرد
وگفت :در این نمایش��گاه صنایع ش��یالت ،حمل و نقل دریایی ،نفت و گازو فراس��احل ،قوانین و اس��تانداردها،
کنوانسیونهای بین المللی ،صنایع ساخت شناور و تجهیزات دریایی ،اقیانوسی و علوم جوی و گردشگری دریایی،
امنیت در دریا و در حوزه شناورهای نظامی غرفه هایی برپا شده است.
مسعود زاده تصریح کرد :هدف این نمایشگاه آشنایی با ظرفیت ها و پتانسیل های دریایی برای ذینفعان ،تعامل
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با شرکت های خارجی با رویکرد برون گرا و درون زا و در نهایت آشنایی عموم مردم و مسووالن با فرهنگ دریایی
می باشد .ویگفت :همچنین غرفه بومیان و ورزشهای دریایی جزیره کیش نیز از دیگر برنامههای جنبی این
نمایش��گاه است و با هماهنگی انجمن مهندس��ی دریایی و ارگانهای دریایی بیش از  200دانشجو برای بازدید
از این نمایش��گاه در جزیره حضور یافتند .مس��عود زاده تصریح کرد :این همایش و نمایشگاه بین المللی توسط
انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگان های دریایی کشور برگزار شده است.
جزیرهکیش س��االنه پذیرای بیش از یک میلیون و  700هزار گردشگر داخلی و خارجی است و از ظرفیت های
مختلف طبیعی  ،تفریحی و گردشگری باالیی برخورداراست.
جزیره کیش با مساحت  91/5کیلومتر مربع و جمعیتی حدود  40هزار نفر در  18کلیومتری کرانه جنوبی ایران
در محدوده ش��مالی آب های نیلگون خلیج فارس واقع اس��ت و از نظر تقسیم بندی سیاسی و اداری کشور ،در
محدوده استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه قرار دارد.

فعالیتهایجانبینمایشگاه

در حاش��یه این نمایشگاه و در قالب فرهنگ س��ازی عمومی و آشنایی هرچه بیشتر با دریا و فرهنگ دریایی
فعالیتهای جنبی از قبیل:
الف) بازدید از ناوشکن جماران
ب) مراسم شام در کشتی  Sunnyبه همراه پذیرایی و کنسرت موسیقی زنده
ج) بازدید از شناورهای مسافری در بندر کیش
د) غرفه بومیان کیش جهت آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم بومیان کیش
ه) غرفه سازمان شیالت استان هرمزگان
و) گشت دریایی
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مجید ایزدخواه مجری نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی
پرشـتاب ،قـوی و پرنشـاط
نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش تحت
برند جهان��ی  IRANIMEXاز س��الهای ابتدای
برگزاری و ش��کلگیری تاکنون افتخار همراهی با
سازمان ها ،موسس��ات و شرکتهایی را داشته که
در این سالهای پرفراز و نشیب همیشه همراه و هم
صدای نمایشگاه بوده و استقبال چشمگیری برای
برگزاری هرچه بهتر و باش��کوه تر این رویداد مهم
دریایی و اس��تراتژیک کشور نشان دادهاند .امروزه بر
خود میبالم به داشتن چنین همراهانی در عرصه صنعت دریایی کشور که الحق مایه مباهات این صنعت مهم در
عرصه های داخلی و بین المللی است و خرسندم که با وجود شرایط سخت و دشوار اقتصادی ،فشار و تحریمهای
سیاسی و اقتصادی توانستیم با مشارکت حداکثری جامعه فعال دریایی کشور با برگزاری یک رویداد پرنشاط و
پرشتاب ،گامی دیگر در جهت شکوفایی و تعالی دریایی کشور برداریم.
بیشک نمایشگاه بین المللی  IRANIMEXتخصصیترین نمایشگاه دریایی کشور به لحاظ وسعت و کیفیت
ت خود بوده که امروزه به دلیل اهمیت جایگاه آن مورد توجه همه کارشناسان و صاحبنظران
در طی دو دهه فعالی 
قرار گرفته است .نمایشگاه  IRANIMEXیک نمایشگاه جامع و منحصر بفرد در حوزه دریایی در کشور و حتی
در منطقه است که توانسته همزمان فعاالن دریایی کشور و منطقه را در عرصه های تولید ،تامین تجهیزات،
بازرگانی ،حمل و نقل ،کش��تی سازی ،ساحلی و فراس��احلی ،بندری و خدمات بندری ،شرکتهای دولتی و
خصوصی ،سازمانها ،موسسات ،شرکت های دانش بنیان را یکجا گرد هم آورد و بزرگترین رویداد دریایی کشور
را رقم بزند .در کنار این پتانس��یل باالی داخلی حضور موفق شرکتهای بینالمللی و اروپایی تحت مدیریت
یکپارچه  Europortهلند است که در نوع خود بی سابقه بوده که منجر به ایجاد پلهای ارتباطی و کاری پربار
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میان شرکتهای داخلی و بینالمللی شده است .امسال نیز در نمایشگاه  IRANIMEX2017شاهد حضور
ش��رکتهای خارجی از کشورهای هلند ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا ،نروژ ،دانمارک ،فنالند ،بلژیک ،ترکیه،
کره جنوبی ،ژاپن ،مالزی ،سنگاپور ،چین و امارات هستیم که امیدوارم مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از
نمایشگاه بهره کافی برده باشند و از این فرصت بوجود آمده کمال استفاده را کرده باشند.
نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش تحت عنوان و برند  IRANIMEXتوانس��ته جای خود را در
برنامههای نمایشگاه های معتبر دریایی دنیا باز نموده و خود را به عنوان یک نمایشگاه مهم و استراتژیک در حوزه
دریایی و در منطقه معرفی نماید .رصد این نمایشگاه از سوی بزرگان رویداد های دریایی دنیا نیز گواه دیگری بر
بروز توانمندی این رویداد دریایی می باشد .مسلماً عقد قراردادهای همکاری فیمابین  IRANIMEXبه عنوان
مهم ترین و بزرگترین رویداد دریایی ایران و رویدادهای مشابه جهان نیز دلیل دیگری بر اهمیت این نمایشگاه
در منطقه به عنوان یک قابلیت موجود در صنعت دریایی ایران و منطقه است.
در پایان برخود واجب می دانم از همه همکاران ،مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان تشکر و قدردانی نمایم
که با حضور خود به غنای این نمایشگاه افزودند و امیدوارم سهم مناسبی از بازار دریایی کشور را در اختیار بگیرند
تا موجبات تعالی و رشد صنعت دریایی کشور مهیا و منتج گردد.

بازدید سفیر کشور هلند از نمایشگاه

 ،Iranimexنمایشگاهی متنوع و جذابی است ،امیدوارم همه لذت ببرند
«سوزانا ترستال» ،سفیر کش��ور هلند در ایران،

ضمن اشاره به همکاری اخیر نمایشگاه  Europortو

نمایشگاه دریایی کیش ( ،)Iranimexابراز امیدواری

کرد که همه مشارکت کنندگان در نمایشگاه بتوانند
از نمایشگاه بهره کافی را ببرند .ایشان ضمن معرفی

نمایش��گاه  Europortاز همه ش��رکت های ایرانی

دعوت به حضور در نمایشگاه یوروپورت سال آینده

نمود و از توافق این دو نمایشگاه به عنوان یک توافق دوسویه سودآور یاد کرد .در حاشیه بازدید سفیر هلند از

این نمایشگاه دیداری نیز با سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطق ه آزادکیش در خصوص
همکاریهای آتی بین ایران و هلند صورت گرفت.
در این دیدار سعیدی ،از جزیره کیش به عنوان دروازهای برای تبادل فرصتهای سرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی یا د کرد و افزود :اگر بتوان از این فرصتها به خوبی استفاده کرد ،میتوان عملکرد خوبی را در بخشهای
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مختلف از جمله گردشگری ،فنآوریهای مختلف ،خدمات مالی وتوریسم سالمت داشت .سازمان منطقه آزاد
کیش می تواند نقش کلیدی را در تقویت کارآفرینی بین المللی ایفا کند .برای ایفای این نقش سازمان منطقه
آزاد کیش تقویت زیر س��اخت های الزم را وظیفه ذاتی خود می داند؛ علی الخصوص اقداماتی که زمینه ساز
جذب فرصت ها و سرمایه های خارجی و همچنین معرفی فرصتهای داخلی برای بازار های جهانی است.
وی در ادامه با اعالم آمادگی برای همکاری سازمان منطق ه آزا د کیش با شرکتهای سرمایهگذاری هلندی،
گفت :ما با قصد ارائه بهترین خدمات به شرکتهای سرمایه گذار خارجی ،نقش تسهیلکننده را ایفا میکنیم.
«س��وزانا ترستال» ،نیز ضمن ابراز خرس��ندی از پربار بودن و جذاب بودن نمایشگاه دریایی کیش و حضور
شرکتهای هلندی در این رویداد ،اظهار داشت :تعدادی از شرکتهای هلندی در حال فعالیت در پروژه های
فرودگاهی شهر تهران هستند که سابقه فعالیت در سایر کشورهای خاورمیانه را نیز دارند؛ در این خصوص امکان
همکاری در پروژههای فرودگاه کیش و سرمایهگذاری وجود دارد .وی با اشاره به توانمندیهای کشور هلند از نظر
کشاورزی ،خدمات و اموردریایی توضیحاتی در خصوص سیستم سرمایهگذاری شرکتهای هلندی ارایه کرد و
ادامه داد :در یک سرمایهگذاری مناسب باید ریسک ها را به حداقل و سود را به حداکثر برسانیم.
وی در ادامه افزود :تاریخ بلندمدتی از همکاری ایران و هلند وجود دارد .ایران با داشتن  9بندر بزرگ در خلیج

فارس مقصد راههای دریایی بین المللی است .در قرن هفدهم کشور هلند یک دفتر بازرگانی در بندر بوشهر

ایجاد نمود .این همکاری بازرگانی بین دو کش��ور توسط نقاش هلندی ( )Jan Baptist Weenixدر نقاشی که
بیانگر سفر سفیر هلند توسط کشتی به پرشیا در مسیرش به اصفهان است به تصویر کشیده شده است.

کشور ایران بدنبال توسعه شناورهای کانتینری و فله اش است .از آنجا که ایران بزرگترین منابع گازی دنیا و

چهارمین منابع ذخیره نفت دنیا را داراست ،نیازمند توسعه فناوری فراساحل برای برداشت این منابع و جابجایی
آنهاست .کشور هلند آمادگی ارائه دانش و محصوالت با کیفیتش را در این زمینه اعالم می نماید و لذا به افق ادامه
این همکاری خوب بازرگانی با ایران امید داریم .البته ناگفته نماند که در این راستا چالش هایی هم وجود دارد ،ما

انتظار داریم که همه دینفعان که امروز حضور دارند از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشند و محدودیتهای مالی،
بانکی و اطالعاتی را درک نمایند .زمانی که فهم مشترک و اشتیاق همکاری وجود داشته باشد ،قطعاً امکان تفاهم
های بازرگانی بزرگ هم وجود دارد .من برای همه ی شما نمایشگاه جذابی آرزومندم.
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مدیر عامل شرکت گلف اجنسی

پیشبرد اقتصاد دریا محور یکی از فرصت های فضای پسابرجام است
ش��رکت گلف اجنس��ی ایران در سال  ۱۳۳۷در
بندر خرمش��هر تأسیس گردید ۶۰.درصد از سهام
این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری
و  ۴۰درصد مابقی متعلق به گروه گلف بینالملل
می باشد.ش��رکت گلف اجنسی ایران با در اختیار
داش��تن خطوط معتبر کش��تیرانی و ب��ا بیش از
 ۵۰س��ال س��ابقه فعالیت حرفه ای در زمینههای
گوناگون حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی،
یکی از قدیمی ترین ،با سابقه ترین و بزرگ ترین شرکتهای فعال در صنعت «حمل و نقل دریایی» و«ارائه
خدمات کشتیرانی و خدمات وابسته » کشور به شمار میرود.امروزه شرکت گلف اجنسی ایران با بهرهگیری
از سرمایه انسانی کارآمد ،دانش نوین و تجهیزات مدرن در حوزههای نمایندگی کشتیرانی ،تخلیه و بارگیری،
فورواردری ،خدمات بندری ،مخزن داری ،نگهداری فرآوردههای نفتی ،انبارداری کاال ،چارترینگ ،بانکرینگ و
کیترینگ فعال است .شرکت گلف اجنسی ایران دارای مجوز تخلیه و بارگیری از سازمان بنادر و دریانوردی
است .بدین ترتیب در کلیه بنادر کشور امکان عقد قراردادهای تخلیه و بارگیری کشتی ها وارداتی و صادراتی
را دارد .این عملیات توسط کادر مجرب با تجهیزات مدرن و مطمئن و ارائه نرخ های کام ً
ال رقابتی صورت می
گیرد .همچنین انجام عملیات تخلیه و بارگیری در ترمینال شماره یک واردات بندر امام خمینی ،ترمینال
خورزنگ��ی -پایانه اختصاصی در بندر امام – ترمین��ال اختصاصی در بندر عباس نیز برای تخلیه ،صفافی،
انبارداری و بارگیری مجدد کاالهای ورودی و خروجی صورت می گیرد.خوش��بختانه شرکت گلف اجنسی
ایران با تدوین استراتژی مناسب و راهبردی قادر بوده است در دوران تحریم های بین المللی در حوزه تجارت
خارجی که تاثیر مس��تقیم بر فعالیتهای ش��رکتهای حمل و نقل گذاشته است ،همچنان با افتخار مسیر
خود را ادامه دهد .این مهم مبتنی بر چند عامل اساس��ی اس��ت .از جمله مدیریت و کنترل هزینه ها ،ایجاد
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درآمدهای جدید و غیر متکی بر حوزه های بین المللی از طریق عملیات نو و مدرن و ایجاد انبارها و بارانداز
در مناطق مختلف .که همگی روی هم رفته باعث شده است تا در دوران تحریم جزو شرکت هایی قلمداد
شود که با اقتدار به فعالیت خود ادامه داده است .در دوران تحریم های بین الملل در حوزه تجارت خارجی،
شرکت گلف اجنسی ایران نیز مانند سایر شرکتهای حمل و نقل و کشتیرانی بین المللی دچار محدودیتهای
بسیار گردیده است .اما با تدابیر مدیریتی الزم و بهره برداری از تجارت بیش از نیم قرن فعالیت در سطح
بین الملل ،به س��رعت اقدامات الزم را به منظور کاهش تاثیر تحریمها بر فعالیتهای برون مرزی خود بکار
برد .از جمله این اقدامات می توان به ساماندهی دفتر نمایندگی در امارات متحده عربی ،اخذ نمایندگی از
فورواردرهای معتبر کشورهای خاور دور و گسترش بفعالیت در حمل محموالت خارج بودند و ارائه افزایش
خدمات پس از فروش  Door to Doorخدمات متنوع تر به صاحبان کاالی ایرانی ،قبول ایجاد تس��هیالت
مناس��ب در تجارت خارجی برای واردکنندگان ایرانی و نظایر آنها اش��اره کرد .دو هزار و  900کیلومتر مرز
دریایی و  5800کیلومتر سواحل در کشور ظرفیت بزرگی است و این بستر مناسبی است تا با اتکا به دریا
و صنایع وابسته به آن موجبات رونق اقتصادی را بیش از گذشته فراهم نمود .در واقع پیشبرد اقتصاد دریا
محور یکی از فرصت های فضای پسابرجام است .صنعـت حملو نقـل دریایـی با مشـکال تی چـون رکود
در بازارهـای جهانـی ،کاهـش میـزان بـار ،نـرخ باالی بهرههـای بانکـی و سـرمایهگذاری ناکافـی در بنـادر
و نبـود طرحهـای جامـع در ایـن زمینـه مواجه اس��ـت .این قبیل مش��ـکال ت موجب شـده اسـت که در
ش��ـرایط تحریـم ،بازرگانـان ناچار به پرداخت هزینههای بیشـتر بـرای جابهجایی کاالها به خارج و داخل
کشـور باشـند و هزینههـای حملونقـل کاال در ایـران بـه حـدود دو برابـر میانگیـن جهانـی برسـد کـه
این موضـوع باعث کاهـش رقابتپذیـری تجـارت خارجی ایـران در میان دیگـر کشورهاسـت .بنابرایـن در
شـرایط جدیـد و بـا توجـه بـه اشـتیاق شـرکتهای بین المللی جهـت آغاز فعالیـت مجددشـان در بـازار
ایران و با توجـه به جمعیت  80میلیونـی کشـور ،موقعیت ترانزیتـی آن و اقتصاد رو بـه رشـد ایران ،باید بـا
در پیش گرفتـن راهکارهایی از ایـن هزینههـای سـربار کاسـته و این قبیل مشـکال ت مرتفع شـود .از دیگـر
محدودیتهـا ،بـاال بـودن عـوارض بنـدری در مقایس��ـه بـا سـایر بنـادر خلیجفـارس اسـت .طرح های در
دست اقدام شرکت از جمله طرح احداث مرکز لجستیک مدرن و احداث بندر تخصصی صادرات پتروشیمی
و نفتی و بانکرینگ و بار هوایی را از خبرهای خوب ش��رکت گلف اجنس��ی ایران است که مراحل عملیاتی
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را آغاز کرده اس��ت  .از آنجايي كه تراکم بیش��تر جمعيت كشور در پهنه شمال غرب تا جنوب غربي كشور
متمركز شده است ،بندر امام خميني به عنوان منطقهای راهبردی در باالترين نقطه آبهاي خليجفارس قرار
گرفته است به نحوی که می تواند بعنوان مرکز توزیع و مبادالت داخلی کاالهای اساسی به شهرهای مناطق
یاد شده مورد توجه بیشتر قرار باتوجه به اينكه اين بندر در خور قرار گرفته داراي جزر و مدهاي مناسبي
است و از آبخور خوبي هم بر خوردار است .از آنجا که غالت از كاالهاي اساسي براي كشور محسوب ميشود،
در آینده این بندر می تواند بعنوان مرکز اصلی ترانزیت فالت نیز به ش��مار آید .این ش��رکت با دور انديشي
نسبت به اين موضوع مطالعه و درخواست سرمايه گذاريهاي جديدي را با مشاركت ديگر سرمايهگذاران در
احداث س��يلوهاي ذخيره غالت انجام داده و نیز انتظار داريم سازمانهاي متولي در اين خصوص همكاري
الزم را از ما دريغ نكنند.

مهندس حسن رضا صفری مدیر عامل موسسه رده بندی دانش بنیان دریایی ایرانیان

بزرگترین رویداد هم افزایی ،تبادل اطالعات علمی و فنی
ضمن تش��کر از آن مجموعه محترم در خصوص
برگزاری نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع
دریای��ی و دریانوردی کیش و همچنین نوزدهمین
همایش بین المللی صنایع دریایی که امروز بعنوان
یکی از بزرگتری��ن رویدادهای ه��م افزایی ،تبادل
اطالع��ات علمی،فنی کارب��ردی و بازار و همچنین
پیگیری امور و مطالبات تبدیل شده است .موسسه
رده بن��دی ایرانیان با توجه به ماهیت علمی ،دانش
بنیان و مردم نهاد و غیر انتفاعی بودن و با توجه به جایگاه موسسه رده بندی سعی نمود که رسالت خود را مبنی
بر انتشار علم ،استاندارد و همچنین تبلیغ جایگاه و ساختار واقعی موسسه رده بندی واحد بین المللی مورد نیاز
کش��ور و لزوم حفظ و ارتقای ایمنی و امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی بعنوان یک بنگاه
خودگردان هم بتواند در راستای توسعه اعتبار برند ،نام و بازار خود هم گامهای موثری بردارد .در همین راستا
موسسه اقدام زیر را انجام داده است.
 -1حضور ده تن از معاونین ،مدیران و کارشناسان موسسه در این رویدادها
 -2اجاره غرفه به مساحت  60مترمربع و طراحی و اجرای غرفه سازی در راستای اهداف موسسه و با شعار
(توجه به ساخت داخل و حمایت از تولید کننده داخلی و استفاده نکردن از شرکت ها و موسساتی که در زمان
تحریم ناوگان دریایی این کشور را تنها رها کردن)
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 -3برگزاری سه کارگاه آموزشی با عناوین  :سمینار معرفی سیستم مدیریت دارایی سازمانی  -مسیر صحیح
ایده تا محصول  -معرفی طرح کاهش آلودگی ناشی از گازهای گلخانهای برای کشتیهای متردد به بنادر اروپا
دوکارگاه این موسسه به کارگاه برتر لقب گرفت و از مدرسین آن تقدیر به عمل آمد.
 -4حضور مدیران و کارشناسان موسسه در کلیه رویدادهای همایش
 -5مشارکت مدیرعامل موسسه در تدوین قطعنامه و نهایتاً قرائت آن در اختتامیه
 -6تعیین جایگاه از صحبت و کارکرد این موسسه رده بندی و همچنین اهداف آن مبنی بر حفظ و ارتقاء
ایمنی و امنیت کیفیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی و همچنین مذاکرات قراردادی و توسعه
بازار از طریق حضور معاونین،مدیران و کارشناسان موسسه در غرفه های داخلی و خارجی در بخشهای مختلف
و یا پذیرای بازدید کنندگان مذکور در غرفه موسسه در نمایشگاه بوده است.
 -7انتشار و توزیع مجموعه قوانین و مقررات موسسه رده بندی ایرانیان و اطالعات فنی و کسب و کار که شامل
مجموعه کاملی از اطالعات فنی و کسب و کار حاوی مجموعه کاملی در این حوزه می باشد.
خوشبختانه با انجام مواد فوق ،موسسه رده بندی ایرانیان موفق گردید با برنامه ریزی و اجرای منسجم آن به
کلیه اهداف فوق الذکر برسد.که از این بابت باید از همکاری و تالش آن انجمن و مسئولین محترم نمایشگاه و
همایش کمال قدردانی و سپاس را بعمل آورد.

مهندس زمانی مدیرعامل محترم شرکت آرام شناور کیان قشم

عقد قرارداد جهت ساخت و فروش با شرکتهای داخلی
جا دارد که از انجمن مهندسی دریایی ایران برای
برگزاریهرسالایننمایشگاهتشکرنمائیم.مابعنوان
عضو حقوقی انجمن از دستاوردهای این شرکت در
سال اخیر اعالم رضایت میکنیم.
یکی از مهمترین اتفاقات امس��ال برای ش��رکت
آرام شناور کیان قشم در این نمایشگاه ،حضور میز
مذاکره و میز پاس��خگویی در غرفه صندوق توسعه
صنایع دریایی ،عالوه بر غرفه خود شرکت آرام شناور
کیان قشم بوده است .بحمداهلل با شرکتهای داخلی تفاهم نامه های خوبی برای عقد قرارداد جهت ساخت و
فروش با شرکتهای داخلی تنظیم شد .همچنین به شرکای فناوری و تجاری خارجی شرکت نیز افزوده شد.
امیدواریم از ظرفیت منطقه آزاد قشم عالوه بر تولید برای مشتریان داخلی بعنوان یک منطقه آزاد اقتصادی فعال،
برای تولید جهت صادرات با همکاری شرکتهای خارجی نیز استفاده کنند.
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مالک مزارعی مدیرعامل شرکت آرایه مدرن

برگزاری چنین نمایشگاهی در کشور یک امر ضروری است
ش��رکت آرایه مدرن ،اولین شرکت متخصص در
حوزه دکوراسیون داخلی کش��تی و انواع شناور در
ایران میباش��د که با استفاده از پرسنل متخصص و
با تجربه در زمینه طراحی ،س��اخت و نصب بدنبال
فراهم نمودن شرایطی است که بتواند در این حوزه
خدمات��ی قابل رقابت با بازار جهان��ی عرضه نماید.
در حاش��یه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
دریایی و دریانوردی ایران ضمن رضایت از برگزاری
بزرگتربن رویداد دریایی کشور ،خاطر نشان کرد؛ برگزاری چنین نمایشگاهی در کشور برای سنجش توانمندی
شرکتهای داخلی و مقیاس با رقبای بینالمللی و خارجی یک امر ضروری است و این فرصت برای شرکتهای
داخلی فراهم میشود که جدیدترین دستاوردهای خود را به بازار جهانی عرضه و از به روزترین خدمات دریایی
بهره مند ش��وند .ایشان ضمن تش��کر از مسئولین و دس��ت اندرکاران برگزاری این نمایشگاه خصوصاً انجمن
مهندسی دریایی ایران ،پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک بین شرکت های حاضر در نمایشگاه جهت تعامل
هرچه بیشتر و تبادل توانمندیها بین شرکتهای داخلی و خارجی را در حاشیه نمایشگاه سال آتی به مسئولین
برگزار کننده ارائه نمود.
کوهستانی مدیر روابط عمومی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران

فرصتی مناسب برای بررسی مسائل روز و مطالبات دریانوردان
حضور فعال انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران
در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی
و دریانوردی ایران و همایش بین المللی صنایع دریایی
در این راستا معنا میشود که الزمه یک صنعت پیشرو
و فعال ،صنف پویا و کارآمد میباشد.
این نمایش��گاه که با حضور شرکتهای داخلی و
خارجی نقش بس��زایی در رشد و پیشرفت صنعت
ریش��ه دار دریایی دارد ،باعث آشنایی هرچه بیشتر
شرکتها و قشر دریایی جامعه با دستاورد های داخلی و همچنین آشنایی با علم و دانش روز دنیا میشود.
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نمایشگاه و همایش بین المللی صنایع دریایی فرصت مناسبی است تا انجمن عالوه بر ارائه دستاوردها و کارنامه
یک ساله خود ،بتواند با نمایندگان و مسئولین مربوطه تماس نزدیک داشته باشد و بتواند مسائل روز و مطالبات
دریانوردان را در حوزه های مختلف به عنوان یک ضرورت مطرح و راه کارهای موجود را بررسی نماید.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش را میتوان بعنوان مهم ترین رویداد دریایی
کش��ور یاد کرد که یک گردهمایی بزرگ س��الیانه در جامعه دریایی اس��ت .خوشبختانه آمار حضور و بازدید
دریانوردان از غرفه انجمن در نمایشگاه صنایع دریایی کیش و کارگاه های آموزشی انجمن در این همایش رشد
ملموسی داشته ،به گونه ای که مشارکت انجمن در این همایش و نمایشگاه ساالنه ،جز برنامه های همیشگی
انجمن بوده است .در حال حاضر یکی از مشکالت عمده ،نیاز و ضرورت ساماندهی فعالیت موسسات کاریابی
متعدد و غیر استاندارد در این حوزه می باشد  .متاسفانه برخی از این موسسات با عملکرد غیر قانونی خود و
معرفی دریانوردان بی کیفیت خارجی ،عالوه بر بروز مشکالت حقوقی – اجتماعی و ایمنی در کار ،موجب حذف
فرصت های شغلی برای دریانوردان ایرانی می شوند .متاسفانه این مشکل در شناورهای زیر  3000با شدت و
حدت بیشتری وجود دارد .در این خصوص سازمانهای مسئول از جمله وزارت کار و سازمان بنادر و دریانوردی
مصوباتی داشته اند که باید با تمرکز بیشتری پیگیری گردد.
امید آن داریم با تداوم چنین نمایشگاهی که فرصت خوبی برای معرفی این صنعت می باشد و این فرصت
با ایجاد اتاق های بازرگانی در کنار نمایشگاه و تشکیل میزگردهای تخصصی با حضور شرکت های داخلی و
خارجی زمینه ساز تحول جدید و بزرگ برای رونق صنعت دریایی و دریانوردی کشور می شود.

سیما صدیقی مدیر عامل شرکت باوین دریا

آشنایی با بازدیدکنندگان بخش خصوصی

[]100

از جمله شرکتهای حاضر در نمایشگاه که پتانسل مذاکره و عقد قرارداد با شرکت باوین دریا را دارند می توان
به گروه تخصصی نوح زیر مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) ،شرکت صدرا ،شرکت کشتی سازی
اروندان و گروه تس��دید اش��اره کرد .در جریان نمایشگاه با بازدید کنندگان بخش خصوصی آشنا شدیم که از

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

مهمترین آنها برای مذاکره و پیگیری می توان به یک پروژه تعمیر و نوسازی و بازسازی و همچنین یک پروژه
خصوصی ساخت شناور اشاره کرد.

ﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﭘﺗﺎﻧﺳﻝ ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ ﻭ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ :

ﺡ ﺯﻳﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻗﺭﺍﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﺎﺗﻡ ﺍﻻﻧﺑﻳﺎ

ﺎﺯی ﺍﺭﻭﻧﺩﺍﻥ

مهندس قربان زاده مدیر عامل مهندسین مشاور ایراتک کیش

فرصتی بسیار ارزنده برای تبادل اطالعات علمی و فنی با رقبا و الگوبرداری از
تجربیاتکشورهایپیشرفته

ﻡ:
مهندسینمشاورایراتککیشبعنوانمشاورصنایع
ﭘﻳﮕﻳﺭی سازی فناوری های
دنبال بومی
ﺑﺭﺍیبندری
دریایی و
به ﻭ
ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ
ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺑﺧﺵ ﺧﺻﻭﺻﯽ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﺁﻧﻬﺎ
پیشرفته و ارتقاء سطح ایمنی و کاهش هزینه های
ﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ :
نگهداری و تعمیرات در بنادر کشور میباشد و در این
ﻭ ﻧﻭﺳﺎﺯی ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی
راس��تا از مهندسین برجسته و خالق ،بهره جسته
و مذاکرات و همکاریهای متعددی با ش��رکتهای
ﻭﺻﯽ ﺳﺎﺧﺕ ﺷﻧﺎﻭﺭ
بزرگ دنیا انجام داده است.
��ﻭﻉ ﺣﺿ���ﻭﺭ ﻣ���ﺎ ﺑﺎﻋ���ﺙ ﺁﺷ���ﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎﺯﺩﻳ���ﺩ ﮐﻧﻧ���ﺩﮔﺎﻥ ﻧﻣﺎﻳﺷ���ﮕﺎﻩ ﺑ���ﺎ ﻣﺣﺻ���ﻭﻻﺕ ﺗﺧﺻﺻ���ﯽ
ایش��ان اظهار داش��تند :نمایش��گاه بین المللی
ﯽ ﺷ���ﺩ .ﻣﻌﻣ���ﻭﻻ ﺑﺎﺯﺩﻳ���ﺩ ﮐﻧﻧ���ﺩﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﮑ���ﺎﻥ ﺗ���ﺎﻣﻳﻥ ﮐﻔﭘ���ﻭﺵ ﺑ���ﺎ ﺍﺳ���ﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩ ﻫ���ﺎی ﺩﺭﻳ���ﺎﻳﯽ
صنایع دریایی فرصتی بسیار ارزنده برای شرکت های
ﺗﻧﺩ ﻭ ﻟ�����������ﺫﺍ ﺍﻳ�����������ﻥ ﻣﻭﺿ�����������ﻭﻉ ﻣ�����������ﻭﺭﺩ ﺗﻭﺟ�����������ﻪ ﺍﻳﺷ�����������ﺎﻥ ﻗ�����������ﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓ�����������ﺕ.
تولیدی ،اجرایی ،مشاور و  ...میباشد که با تبادل اطالعات علمی و فنی با رقبا یا همکاران داخلی و خارجی
ﻧﺳ����ﺑﺕ ﺑ����ﻪ ﻧﻣﺎﻳﺷ����ﮕﺎﻩ ﺳ����ﺎﻝ  ٩۵ﺍﺯ ﺭﻭﻧ����ﻕ ﮐﻣﺗ����ﺭی ﺑﺭﺧ����ﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑ����ﻭﺩ ﻭ ﺗﻌ����ﺩﺍﺩ ﺷ����ﺭﮐﺕ
خالقانه با تکیه بر دانش
های
��ﺩﮔﺎﻥحل
ایجاد راه
ﺑﺎﺯﺩﻳ�به
کشور��ﻡنسبت
دریایی
صنعت
��ﺭی درک
ﺧ���ﺎﺭﺟﯽ ﮐﻣﺗ�ضمن
��ﺭی ﺭﺍ
ﮐﻣﺗ�
��ﺩ ﮐﻧﻧ�
��ﺑﺕ ﻫ�
��ﺎﻥ ﻧﺳ�
موجود ﺑ���درﻪ ﻫﻣ�
مشکالت���ﺗﻧﺩ ﻭ
ﺣﺿ���ﻭﺭ ﺩﺍﺷ
داخلی و الگوبرداری از تجربیات کشورهای پیشرفته اقدام نموده و نقش خود را در توسعه پایدار کشور ایفا
نمایند .یکی از مهمترین نتایج نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی میتواند جذب سرمایه گذاری خارجی
و ایجاد فرصت های شغلی در این صنعت باشد که این امر با پشتیبانی مسئولین و تالش بخش خصوصی
قابل دستیابی میباشد.
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مهندس باهری مدیرعامل شرکت بین المللی بهین سامان گستر

بازدید سفیرهلند از غرفه یکی از بازدیدهای مهم
بیش از  17س��ال از تاریخ رس��می فعالیت شرکت بینالمللی بهین
سامان گستر مفید ،سپری شده است و در این مدت شرکت با اجرای
پروژه های کاری قابل توجهی در حوزه مخابرات دسترسی به تخصص
و تجارب باال ،به یک شریک تجاری و کاری مطمئن و کارآزموده برای
ش��رکت ها ،موسسات و سازمان های بین المللی در داخل و خارج از
کشور تبدیل شده است .شرکت بین المللی بهین سامان گستر مفید،
با اتکا به نیروی فنی داخلی و دانش کسب شده ،خدمات و تجهیزاتی
را که س��ابق بر این توس��ط ش��رکت های خارجی تامین می شدند را
ب��ا کیفیت بهت��ر و با قیمت پایین تر در ایران فراهم نموده و خ��ود تبدیل به خدمات دهنده منطقه ایی
برای ش��رکت های خارجی شده اس��ت .دامنه خدمات مخابراتی این شرکت نیز محدود به خشکی نبوده
و دریا و آس��مان را هم در بر میگیرد .این ش��رکت مفتخر به انجام پروژه های دریایی و هوایی می باشد
که قبال توسط هیچ شرکت ایرانی انجام نشده بودند .برنامهریزی و هدف گذاری شرکت بر این اصل پایه
ریزی شده است که نام و اعتبار این شرکت معیاری برای سنجش کیفیت خدمات شود ،بدین ترتیب که
کیفیت خدمات س��ایر خدمات دهندگان بر اساس کیفیت رو به کمال خدمات شرکت بین المللی بهین
س��امان گستر مفید سنجیده شود .یقیناً برای رس��یدن به این جایگاه ،راه سختی پیش روی این شرکت
قراردارد ،که با اراده راس��خ ،پشتکار و البته با استماع و بکارگیری رهنمونهای مشتریان این مهم امکان
پذیر خواهد بود .س��عی و تالش ما در ش��رکت بین المللی بهین سامان گستر مفید اینست که تا با درک
نیاز های مشتریان و متقاضیان عزیز ،با اصالح روش های خدمات رسانی ،به بهترین و راضی کننده ترین
شیوه ارائه خدمات برسیم؛ در دریا خدمات این شرکت شامل تامین تجهیزات و ارتباطات دریافت و ارسال
به ماه��واره جهت انتقال اطالعات ،خطوط تلفن و تصویر ،تامین تجهیزات دریافت کانال های تلویزیونی
ماهواره ای روی کشتی ،هوشمند سازی و توسعه کاربرد اینترنت اشیا در دریا و صنایع فراساحلی میباشد.
خدمات دریایی این شرکت با برند  BSG Marineمعرفی میشوند .یکی از بازدیدهای مهم برای ما بازدید
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س��فیر محترم هلند خانم  Susanna Trestalاز غرفه بهین سامان گستر مفید و گفتگو با مهندس باهری
مدیرعامل این شرکت در زمینه همکاری های مشترک با این شرکت بود.
مهندس رئوفی مدیر عامل شرکت بسپار سازه بندر

ثبت اطالعات بازدیدکنندگان ،کمک به بهبود روند بازدیدها
در نمایش��گاه  IRANIMEXامس��ال تنوع و تعداد
ش��رکت کنندگان نسبت به س��ال های قبل به طرز
چشم گیری افزایش داشت و خصوصا شرکت کنندکان
خارجی ک��ه این امر می تواند محق رش��د و روابط و
همکاری با سایر کشور ها باشد  .از دیگر خصوصیات این
نمایشگاه فیلتر شدن بازدید کنندگان و ثبت اطالعات
ایش��ان بود که توانست در بهبود روند بازدیدها گزینه
قابل توجهی باش��د .اما برای این شرکت نشستهای
زیادی در خصوص تولید محصوالت جدید مطابق درخواست و نیاز بازدید کنندگان و تولید داخلی محصوالتی که در
حال حاضر از خارج از کشور وارد می شود انجام شد که با یاری خداوند متعال و پیگیری های تیم فنی و مهندسی این
مجموعه در آینده نه چندان دور شاهد تولید داخلی محصوالت وارداتی خواهیم بود  .دیدار متخصصان و زحمتکشان
در عرصه صنایع مختلف دریایی کشور با تولید کنندگان به صورت مستقیم و رو در رو میتواند فضای مناسبی جهت
تولید محصوالت مورد نیاز در این عرصه را با ایجاد فضای رقابتی در کیفیت و کمیت ایجاد می کند که این مهم در
نوزدهمین دوره نمایشگاه دریایی کیش بیش از پیش قابل لمس بود .از اهم شرکت های مذاکره شده در جهت شفاف
س��ازی محصوالت ،تولیدات و گاهاً سفارشات جدید می توان به ،KD work boats & Grandweld shipyards
شرکت نفت فالت قاره ،کشتی سازی های مختلف ،مکین دریا ،شرکت ساینا صنعت ساحل ،گروه مپنا ،نیروی دریایی
ارتش ج.ا.ا ،قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) ،سازمان صنایع دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد.
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مهندس اسمعیلی نژاد مدیرعامل شرکت پاک کوشش کار

مذاکرات با شرکتها و نمایندگان فروش و رونمایی از آخرین محصوالت

ش��رکت پاک کوش��ش کار با بیش از بیست سال
س��ابقه ،تولید کننده فرآورده های شیمیایی مورد
نی��از صنایع دریای��ی ،نفت ،گاز ،پتروش��یمی و ...
میباشد .این شرکت با ارائهی مشاوره های دقیق
کارشناس��ی ،محصوالت اختصاصی مش��تریان را
ب��ه کمک فرآیندهای منعطف تولی��د و مطابق با
استاندارد های بین المللی تولید می کند .این امر
با بهبود مستمر فرموالسیون به پشتوانهی دانش
فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه و به کارگیری نیروی انسانی توانمند و کارآمد میسر گردیده است.از آنجایی
که نمایشگاه های تخصصی مرکز تبادل اطالعات ،دانش فنی و گسترش مبادالت تجاری است ،شرکت پاک
کوشش کار نیز با هدف معرفی آخرین محصوالت ،تبادل اطالعات و همچنین ارتباط مستقیم با مشتریان در
نوزدهمین دورهی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش حضور یافت .در این نمایشگاه عالوه
بر ارائ ه کلینرهای به روز و با فرموالس��یون پیشرفته که در تعمیر و نگهداری دیگ های بخار ،سیستمهای
خنک کننده و شستشوی بخش های مختلف شناورها کاربرد دارند ،آخرین دستاورد شرکت در راستای حفظ
محیط زیست به صورت شیت و بوم های جاذب مواد نفتی به نمایش گذاشته شد.حضور فعال در نوزدهمین
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش ،برگزاری جلسات و مذاکرات با شرکتها و نمایندگان
فروش و رونمایی از آخرین محصوالت و دستاوردهای شرکت ،نوید بخش آیندهای روشن در بازارهای داخلی
و در ادامه حضور در بازارهای جهانی است.

ابوالفضل مهرآور مدیرعامل شرکت پیشتازان صنعت اطلس مارین

اشراف کامل به کلیه بازارهای خارجی

بی ش��ک در سال های اخیر گام ها و اقدامات بسیار ارزنده و قابل
توجهی در عرصه صنایع دریایی صورت پذیرفته و این روند با سرعت
فزایندهای رو به رش��د میباشد .جای دارد تا از کلیه تولید کنندگان،
طراحان و س��ازندگان داخلی به شایسته ترین شکل ممکنه حمایت
صورت پذیرد .در همین راستا شرکت پیشتازان صنعت اطلس مارین
با سابقه بیش از  20سال و با اشراف کامل به کلیه بازارهای خارجی،
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بعنوان یک بازوی کمکی در تکمیل نمودن بخش بسیار کوچکی از پازل تولید می تواند ایفای نقش نماید
و کلیه موارد و آیتم های مورد نیاز در صنایع دریایی که به دالیل مختلف بومی سازی نگردیده و به تولید
داخل نرسیده در کنار سازندگان و مالکان ها و مالکان اصلی شناورهای بزرگ و کوچک قرار گیرد و بعنوان
یک تامین کننده صد در صد حرفهای حضور داشته باشد.
در خصوص کیفیت و چگونگی نمایشگاه کیش نیز ،زحمات بسیاری کشیده شد ولی بی شک حضور کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران و کلیه شرکت های تابعه آن شرکت در کنار شرکت های مطرح ،به نام و بزرگ خارجی
میتوانست رنگ و بویی به مراتب حرفه ای تر به این نمایشگاه ببخشد.

مهندس محمدی مدیرعامل شرکت پارس مهر تجارت ارس

نمایندگی پنج شرکت خارجی
شرکت پارس مهر تجارت ارس ،یکی از شرکتهایی
اس��ت که بعن��وان اولی��ن تولیدکنن��ده پانلهای
دریایی به ش��کل النه زنبوری که ن��ام تجاری آن
 Honeycombم��ی باش��د افتخ��ار دارد در عرصه
صنعت س��ازندگان دریایی و داخلی حضور داشته
باشد .این ش��رکت به عنوان اولین شرکت تولیدی
در خاورمیانه اس��ت که به تکنولوژی این محصول
دست یافته و با تولید این محصول ،کشور عزیزمان
ایران نیز به لیس��ت معدود کش��ورهای تولیدکننده این محصول اضافه خواهد ش��د.کاربرد این محصول در
صنایع کش��تی س��ازی ،صنایع حمل و نقل هوایی و صنایع دفاعی کش��ور و هوافضا و همچنین در صنعت
ساختمان جهت نما و دکوراسیون داخلی ،اهمیت تولید این محصول را بیان خواهد نمود .همچنین با توجه
به اینکه ایران کشوری زلزله خیز است ،در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیرمترقبه می توان از این محصول
در س��اخت خانه های پیش س��اخته استفاده نمود که در مدت زمان بس��یار کوتاه آماده و جایگزین چادرها
میش��ود که عایق بس��یار خوبی در برابر س��رما و گرما نیز می باشد .با توجه به اینکه  %80مواد مصرفی این
محصول در داخل ایران تولید می شود که به مراتب از قیمت جهانی پایین تر است ،لذا تولید محصول نهایی
هم به مراتب به قیمت پایینی میسر بوده و این امر سبب قدرت رقابت این محصول در منطقه شده و کاهش
قیمت صادرات این محصول و کاهش هزینه حمل و نقل بین المللی آن س��بب گس��ترش بازار این محصول
در سطح منطقه شده و دارای ارز آوری باالیی می باشد و از طرفی تولید این محصول در داخل ،کشور را از
واردات این محصول جهت کاربرد در صنایع یادشده بی نیاز می کند و با توجه به موارد مصرفی خودکفایی
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در تولید این محصول قطع وابستگی به کشورهای خارجی و گامی در جهت استقالل اقتصاد ملی می باشد.
غیر از محصول باال ،این ش��رکت نمایندگی پنج ش��رکت خارجی را هم در خصوص شیرآالت دریایی و لوله
و اتصاالت کاپرنیکل و کربن اس��تیل و اس��تیل  316 – 304در حوزه دریایی اخذ نموده که با معرفی این
محصوالت و واردات آنها ،گام بزرگی در صنایع دریایی می توان گذاشت.

مهندس احسان موسوی مدیرعامل شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید

بلوغ نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش
ش��رکت توسعه سازه های دریایی تسدید بعنوان
یک پیمانکار عمومی ( )GCدر پروژ های باالدستی
وپایین دستی ،در هر دوحوزه خشکی ( )On shore
و فراس��احل( )Off shoreدر صنع��ت نف��ت ،گاز،
پتروشیمی و پاالیشگاهی ،نیروگاهی و انرژی های
نو با اس��تفاده از حداکثر توان داخلی درکشور بوده
و توانایی اجرای امور مهندس��ی ،تامین کاال ،اجرا،
تامین منابع مالی و مدیریت پروژه های  EPCI&Cرا
دارا می باش��د .تس��دید با طراحی ،س��اخت و نصب  ۱۱جاکت نفتی دریایی به وزن تقریبی  22500تن که
یکی از آنها بزرگترین س��کوی نفتی خاورمیانه بوده و با اجرای حدود  300کیلومتر خط لوله و کابل گذاری
زیردریایی در منطقه نفتی رش��ادت ،ایالم  -س��لمان و ابوذر -نوروز و درحدود 200کیلومتر خط لوله خشکی
و انجام خدمات تعمیر نگهداری پاالیش��گاه شش��م پارس جنوبی (فاز  15و )16و با داش��تن گواهی نامه های
بین المللی و از جمله تقدیرنامه دوستاره تعالی سازمانی ( )EFQMاز شرکت های پیشرو و چابک در صنعت
نفت،گاز ،پتروشیمی ،پاالیشگاهی ،نیروگاهی و فراساحل کشور می باشد .این شرکت با داشتن رکورد هشت
میلیون نفر ساعت بدون حادثه ناتوان کننده جزء برترین پیمانکاران صنایع نفت و گاز از نظر رعایت مسایل
قبلی؛ شرکت تسدید در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع
 HSEمی باشد.با توجه به اهداف و برنامه ریزی ِ
دریایی حضورپیدا کرد .ضرورت برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی برکسی پوشیده نیست ،اما می توان به اهدافی
همچون ،حضور در مهمترین رویداد صنعت دریایی و نمایشگاهی مرتبط با حوزه کسب وکارشرکتها ،افزایش
تعامالت با ذینفعان(کارفرمایان ،افراد و شرکتهای مشابه و رقبا ،مالکین شناورها) برای برپایی نمایشگاه اشاره
کرد .البته برگزاری این نمایشگاه های تخصصی می تواند از توانمندیهای شرکتها با توجه به مقطع حساس
کنونی در کشور نمایش بهتری ارایه دهد.
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با توجه به شرایط ایجاد شده در پسا تحریم ،محیط کسب و کار جدیدی بوجود آمده که می بایست نسبت
به هدف گذاری برای گسترش ارتباط با شرکت های خارجی اقدامات بیشتری انجام شود تا تعامالت با توجه
نفس حضور موثر
به شرایط جدید گسترش باید .البته ذکر این نکته الزم است که برای بعضی از نمایشگاه هاِ ،
بوده و در بعضی دیگر عدم حضور برای شرکت در بازار داخلی یا خارجی تبعاتی بین رقبا وکارفرمایان در پیش
دارد ( مث ً
ال القای کاهش یا عدم توانمندی و )...که می بایست درجهت شفاف سازی افکار حرفه ایی در محیط
کسب وکار فقط در آن نمایشگاها حضور داشته و به ارایه توانمندی ها پرداخته شود .نوزدهمین دوره نمایشگاه
بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش ،با توجه به شرایط فعلی کشور ،تاثیرات فضای پسا برجام با بلوغ
خوبی همراه شد .شرکت تسدید هم با محتوا و شکل نو با غرفه ای بزرگتربا طراحی بهتر از سال قبل در نمایشگاه
حاضر شده بود نمایشگاه دریایی امسال قاعدتاً یکسری مشکالت هم در بر داشت که از جمله می توان عدم
برنامه ریزی وهماهنگی الزم بین ارگان های مختلف برای حضور پررنگ همه شرکتها وافراد بود که تعداد بازدید
کننده را کاهش داده بود .اما باید اذعان کرد برای اولین بار هم کیفیت و هم برنامه ریزی نمایشگاه صنایع دریایی
و دریانوردی کیش از خود همایش انجمن دریایی بهتر بود .درآخر الزم می دانم از مسئولین انجمن مهندسی
دریایی ایران به خصوص مدیر اجرایی نمایشگاه آقای ایزد خواه کمال تشکر را داشته باشیم.

حمیدسوادکوهی مدیرعاملشرکتخورشیدگسترکاسپین

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دریایی کیش موثر در پیشبرد اهداف
قرن حاضر ،قرن ش��کوفایی اندیشه های بشری و
آگاهی مردم از جامعه ی جهانی است .تکنولوژی به
سرعت در حال رشد و توسعه است و هر روز ،شاهد
طراحی و تولید محصوالتی نوین در صنایع مختلف
می باشیم .تحوالت گسترده صنعت گردشگری به
ویژه گردشگری دریایی در دنیای امروز ،بهره گیری
از پتانسیل های بالقوه موجود در دریا و تکنولوژیهای
روز دنیا را جهت پیشرفت کشور و شکوفایی اقتصادی
روزافزون ،حائز اهمیت نموده است زیرا با توجه به رشد شتابان سفرهای خارجی ایرانیان و خروج ارز از کشور،
باور به چنین بهره گیری و بسترسازی های الزم را استحکام بخشیده است که ما امیدوار به رشد آتی آن در سایه
حمایت دولت محترم و سازمان های مربوطه هستیم .رویدادهایی از قبیل برگزاری نمایشگاه های تخصصی،
میتواند نقش بسیار موثری در افزایش آگاهی مسئولین و مردم از تکنولوژی های نوین ،ایجاد روابط موثر بین
بخش خصوصی و دولتی ،آشنایی با افراد متخصص و فعال در این حوزه داشته باشد که میتوان گفت نوزدهمین
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نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش ،در پیشبرد این اهداف ،موثر عمل کرده است .یکی از
دستاوردهای نوزدهمین دوره نمایشگاه صنایع دریایی کیش تشکیل جلسه شرکت خورشیدگستر کاسپین با
جناب آقای مهندس قادری ،رییس کمیسیون دریایی و کشتی سازی ،مدیر انجمن دوستی ایران و نروژ در مورد
تصوب قوانین جدید ترد قایق های تفریحی در آبهای شمالی و جنوبی بود .ما و همکارانمان چشم اندازی فراتر
از مرزهای جغرافیایی را ترسیم کرده ایم تا ایران را در این صنعت به جایگاه شایسته اش برسانیم و سهمی در
اعتالی اقتصادی این مرز و بوم داشته باشیم .به همین جهت ،پشتکار و تالش ما همواره بر ارائه خدمات نوین و
ارزنده به مشتریان استوار است و در تالش هستیم که با شناسایی دقیق نیازهای مردم و پتانسیل های موجود،
شور و شوق بیشتری را در زندگی هموطنان عزیزمان ،ایجاد کنیم و مفتخریم که بگوئیم برای ایجاد این شادی
و آرامش و رضایت خاطر مردم ایران زمین ،تمامی تالش خود را به کار خواهیم گرفت زیرا رضایت مردم ،رمز
موفقیت ما در آینده است .امید است که با برنامه ریزی مدون و بهره گیری از تخصص و توان نیروهای کارآمد،
گامی به سوی تحقق اهدافمان که تحرک بخشی به فرایند تولید ،ایجاد اشتغال و کارآفرینی است ،برداشته باشیم
و در نهایت ،به شکوفایی اقتصادی و فراهم نمودن بستر آسایش خاطر جامعه ،نائل شویم.

دکتر خسرو مشتری خواه مدیرعامل شرکت دریا ایمن هرمز

گزارش دقیق از آمار بازدیدکنندگان

با توجه به امکانات رجیستری عالی در نوزدهمین دوره
نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی کیش ،گزارش
تعداد بازدید کننده ایرانی از غرفه شرکت دریا ایمن
هرمز ح��دود  ۱۲۰۰نفر بود و تعداد ش��رکتهای
بازدید کننده از این غرفه حدود  ۲۱۰ش��رکت بود.
یکی از دستاوردهای موفق شرکت دریا ایمن هرمز
در نوزدهمی��ن دوره نمایش��گاه بینالمللی صنایع
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دریایی و دریانوردی کیش ،عقد قرارداد نمایندگی انحصاری با شرکت  HIDEAچین تولید کننده موتورهای
 outboardقایق های موتوری و همزمان پیش فروش  ۱۲دستگاه موتور  ۲۵اسب بخار هیدی بود.
شهرام سلحشوری نژاد مدیرعامل شرکت دریا پیکر سیراف

حضور پرفروغ تر نسبت به سال گذشته

با عنایت و لط��ف پروردگار متعال ش��رکت دریا
پیکر سیراف توانست برای دومین بار در نوزدهمین
نمایشگاهبینالمللیصنایعدریاییودریانوردیکیش
که مورخ  21تا  23آذرماه  96در جزیره کیش برگزار
گردید شرکت نماید و حضور پرفروغتری نسبت به
س��ال گذشته داشته است .در این دوره شرکت این
افتخار را داشت که بتواند پذیرای شخصیتی مطرح
چون سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه باشد
و همچنین مالقات های کاری مختلف به شرح زیر داشته است:
 مالقات با مدیر عامل و معاونت موسسه رده بندی آسیا مالقات با مدیر عامل و معاونت موسسه رده بندی ایرانیان جلسه حضوری با مدیر عامل شرکت مروارید پارسیان و تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاری جلسه حضوری با مدیران بیمه کشتی شرکت های بیمه رازی ،ملت ،آسیا و ارائه راهکارهایی به منظور توسعههر چه بیشتر همکاری ها
مهندس شهاب حسینی مدیرعامل شرکت تولیدی و شیمیایی رنگ روناس

انجام بازدیدهای میدانی و بررسی عملکرد محصوالت تولیدی

شرکت تولیدی و شیمیایی روناس با هدف معرفي
محصوالت خود در زمینه رنگهای صنعتی و دریایی،
شامل پوششهای ضدخوردگی و ضد خزه که از اهم
محصوالت مورد نیاز در صنایع دریایی می باش��د
در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي
و دریانوردی کيش حضورداشت.جلسه با مشتریان
بالقوه و بالفعل ،بررس��ي نیازهای بازار و مشتریان،
انجامبازدیدهایمیدانیوبررسیعملکردمحصوالت
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تولیدی در دوره بهره برداری و مقايسه عملکرد رقبا از جمله فعاليت هايي است که در زمان برگزاري نمايشگاه
توسط شرکت روناس صورت می پذیرفته است و به نظر می رسد با توجه به وسعت مرزهای آبی میهن اسالمی
و نیازهای رو به رشد فعاالن بخش دریایی نیاز هست که توجهی بیش از بیش به این صنعت داشته باشیم و در
امر برگزاری نمایشگاه ها و نشست های جمعی مرتبط کوشش بیشتری به عمل آوریم.
مهندسمأنوسيمدیرعاملشركتصنعتيوشيمياييرنگينزره

حضور شركت هاي اروپايي در كنار توليدكنندگان داخلي
نشان از اهميت اين نمایشگاه دارد

ش��ركت صنعتي و ش��يميايي رنگي��ن زره يكي از
پيشگامان توليدكننده رنگ و پوشش هاي حفاظتي
و درياي��ي براي س��ومين بار متوالي اس��ت كه در
نوزدهمین نمايش��گاه بین الملل��ی صنایع دریایی
و دریانوردی کیش حضور داش��ته است .مهندس
مأنوسي ،مدير عامل اين شركت نقش اين نمايشگاه
در ارتقاء س��طح دانش در ح��وزه صنايع دريايي را
حائز اهميت دانسته و از آن بعنوان محلي براي تبادل
اطالعات بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان ياد مي كند .حضور شركت هاي اروپايي در كنار توليدكنندگان
داخلي نشان از اهميت اين گردهمايي ساالنه داشته و مي تواند بستر مناسبي را به منظور انتقال تكنولوژي روز
دنيا جهت پيشبرد صنايع داخلي فراهم آورد.
مهندسگلستانمدیرعاملشرکتسیواندریا

بخش خصوصی میتواند با حمایت شرکتهای دولتی بالنده شود

ایران با داشتن دسترسی گسترده به دریا در یک
منطقه نفت خیز میتواند به یکی از کشورهای پیشرو
در صنای��ع دریایی در منطقه و حتی جهان تبدیل
شود .توسعه صنایع دریایی ،جز با گسترش و حمایت
بخش خصوصی در آن امکانپذیر نیست .گسترش
بخش خصوصی در صنایع دریایی موجب توس��عه
صنعت نفت و گاز اعم از خطوط لوله انتقال نفت و
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گاز دریایی ،کشتیهای حامل مواد ،انرژی و کاال شده و میتواند منجر به درآمدزایی و اشتغال زایی گسترده در
این بخش شود.
بخش خصوصی میتواند با حمایت شرکتهای دولتی بالنده شود و به سرمایه شرکتهای دولتی تبدیل شود .این
حمایت میتواند حتی با پرداخت به موقع صورت وضعیت ها و حمایت های مالی و معنوی دیگر مانند پرداخت
وام و تسهیل اجازه کار در مناطق نفتی ،به پیمانکار بخش خصوصی انجام شود که به قویتر شدن این پیمانکاران
بعنوان بازوی اجرایی شرکت های دولتی منجر شود.
شرکت سیوان دریا با استفاده از نیروهای تحصیل کرده و با تجربه در بخش صنایع دریایی و نفت و گاز و انجام
پروژهای مختلف آماده خدمت رسانی در این بخش است.
کریمدهقانیمدیرعاملشرکتصدفکارانبوشهر

نمایشگاه محلی برای عرضه جدیدترین دستاوردهای صنعتی

ش��رکت صدفکاران بوشهر در طول قریب به سی
سال فعالیت خود در عرصه خدمات رسانی و تجارت
در حوزه صنایع دریایی همواره س��عی نموده است
ب��ه عنوان یک تأمین کننده موفق سیس��تم های
ران��ش ،کمک ناوب��ری و ایمن��ی و همچنین یک
مش��اور و پشتیبان در این صنعت ،با بهره گیری از
دان��ش و تجربه متخصص��ان داخلی و همچنین با
اخذ نمایندگی از معتبرترین برندهای جهانی در این
زمینه ،فناوری های نوین و محصوالت به روز را به کشور منتقل نموده و در دسترس فعاالن صنعت و مشتریان
خود قرار دهد.
همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش که به طور منظم به همت انجمن مهندسی
دریایی ایران و با حضور تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و صاحبان اندیشه و فناوری و فعاالن این عرصه
برگزار می گردد ،محلی برای عرضه جدیدترین دستاوردهای صنعتی ،ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با صنعت
دری��ا و در واق��ع یک گردهمایی بزرگ و مهم در عرصه تجارت و فناوری محس��وب می گردد و همواره مورد
استقبال عالقمندان داخلی و خارجی بوده است.
با توجه به گس��تردگی حوزه صنعت دریا اهم از صنایع فرا ساحل ،کشتی سازی و صنایع ساحلی ،نظامی و
امنیتی ،خطوط کش��تیرانی تجاری ،ش��یالت ،تفریحی و گردشگری و ظرفیت های بالفعل و بالقوه جمهوری
اسالمی ایران در بهره گیری از فرصت های موجود با توجه به ظرفیت ها و توانمندیها و با توجه به شرایط کنونی
و از آنجا که نمایشگاه های تخصصی بین المللی به عنوان یک رسانه مطلوب جهت معرفی تولیدات ،خدمات و
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انتقال دانش و فناوری می تواند نقش بسیار موثری در توسعه صنعت داشته باشد ،نمایشگاه ساالنه بین المللی
صنایع دریایی و دریانوردی کیش عالوه بر مسائل تجاری و صنعتی از لحاظ سیاست های کلی و کالن حاکم و
موثر بر صنعت دریا نیز از درجه اهمیت باالئی در سطح کلی و بین المللی برخوردار است.
ابراهیمضیاییمدیرعاملشرکتتوسعهفناوریسیراف

نمایشگاه کیش ،یک نمایشگاه جامع و کامل دریایی

با توجه به اهمیت نمایش��گاه بین المللی صنایع
دریای��ی و دریان��وردی کیش و اس��قبال و حضور
شرکتهای داخلی و خارجی حوزه دریایی و ارگانهای
دولتی و همچنین حضور فرماندهان دریایی ارتش
و س��پاه در این رویداد ،نمایش��گاه صنایع دریایی و
دریانوردی کیش را می توان به عنوان یک نمایشگاه
جامع و کامل دریایی معرفی کرد .ضمناً حضورقابل
توجه و چشمگیر مسئولین دولتی و بازدیدکنندگان
و صاحبان پروژه درغرفه فن آوران سیراف بعنوان بخش خصوصی شاخص در طراحی وساخت انواع شناور و
تجهیزات دریایی نیز از مهمترین دستاوردها و رویدادهای این نمایشگاه بود.
مهندس رجب پور مدیرعامل شرکت کیان پوشش

نمایشگاه زمینه مناسبی جهت تعامل بیشتر با نخبگان دریایی

از آنجائیک��ه علم و تکنولوژی ب��ه عنوان یکی از

مهمترین ش��اخصههای تم��دن ،محصول تالش
فکری و دس��ته جمعی بش��ریت میباشد و همه

انس��انها در تولید و انباشت آن به نوعی نقش ایفا

نموده اند .توس��عه و گس��ترش تکنیک و فناوری
مستلزم مشارکت و فعالیت جمعی همه انسانها در

چارچ��وب تعامل ،تفاهم و تب��ادل آراء و نظرات و

تجربیات سازنده است .بنابراین برگزاری نمایشگاه ،نقش مهمی در معرفی فرصتهای سرمایهگذاری داخلی و
خارجی در حوزه صنعت دریایی کشور داشته و موجب ارتباط راهبردی و تعاملی بیشتر با کشورهای خارجی
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ارتقاء سطح علمی در حوزه صنایع دریایی و پوشش ضد خوردگی را ایجاد نموده است.

تالش برای اتخاذ رویکرد واحد و ایجاد انسجام و وحدت الزم حوزه دریایی در برابر تحوالت بین المللی را

می توان از اهداف برپایی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش دانست.
مهندس لیالج مدیرعامل شرکت گل نرگس

دوره بعدی نمایشگاه قاطعانهتر در کنار دیگر همکاران دریایی

گروه صنعتي گل نرگس فعاليت خود را در سال

 ۱۳۸۳با توليد انواع کش و قيطان شروع کرد .برای
اولین بار حضور در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی
صنایع دریایی و دریانوردی کیش داشتیم و رضایت

کاملی از این رویداد دریایی در جزیره کیش را در
رزومه کاری خود احس��اس میکنیم .با گسترش

بازار فروش و نياز به محصوالت متنوع ،گروه براي

ن آالت زيادتر و با کارآرايي باالتر احتياج داشت .عدم توجيه فني استفاده
ادامه روند رو به رشد خود به ماشي 

ن آالت خارجي دست دوم از يک سو و عدم توجيه اقتصادي خريد ماشينآالت اروپايي از سوي ديگر
از ماشي 
مديران گروه را بر آن داشت تا با بکارگيري متخصصان و فارغالتحصيالن دانشگاههاي اميرکبير و صنعتي

ن آالت بريدينگ نمايند و سرانجام با توکل بر خدا و تالش شبانهروزي
اصفهان اقدام به طراحي و ساخت ماشي 

اولين ماشين اين گروه در سال  ۱۳۸۸شروع به کار کرد .ما معتقدیم و این شعار را سرلوحه کار خود نهادهایم
که آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است .در پایان از زحمات و پیگیریهای جناب آقای ایزدخواه و تیم ایشان
برای برگزاری این دوره از نمایشگاه تشکر میکنیم و امیدواریم برای دوره بعدی نمایشگاه قاطعانهتر در کنار

دیگر همکاران دریایی حضور داشته باشیم.
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مدیر عامل شرکت محور ماشين

جلسه با شرکت هاي مرتبط ،بررسي بازار و مقايسه عملکرد رقبا

بخ��ش قابل توجهي از فعاليت ه��اي مربوط به

صنايع دريايي جابجايي اجسام در احجام مختلف
مي باش��د .شرکت محور ماش��ين با هدف معرفي

محصوالت جرثقي��ل موباي��ل ( )TADANOدر

نوزدهمين نمايش��گاه بينالملل��ي صنايع دريايي
و دریان��وردی کي��ش حضوري فعال داش��ت .اين

نمايش��گاه از تاريخ  21لغايت  23آذر ماه در محل

نمايش��گاه هاي بين المللي جزيره کيش با حضور ش��رکت هاي مرتبط با صنايع دريايي ايران برگزار شد.از
آنجا که بخش قابل توجهي از فعاليت هاي مربوط به صنايع دريايي جابجايي اجسام در احجام مختلف مي

باشد شرکت محور ماشين با توجه به فعاليت خود که نمايندگي رسمي فروش و خدمات فروش (کوماتسو)

(تادانو) و (ساکايي) مي باشد به معرفي محصوالت و خدمات خود در زمينه فروش و خدمات پس از فروش
جرثقيلهاي (تادانو) پرداخت .حضور مديران فروش منطقه خاورميانه (برند تادانو) درغرفه ش��رکت محور
ماش��ين از جمله نکاتي اس��ت که اهميت اين صنعت را براي ش��رکت هاي خارجي نشان مي دهد .جلسه
با ش��رکت هاي مرتبط ،بررسي بازار و مقايس��ه عملکرد رقبا از جمله فعاليت هايي است که زمان برگزاري

نمايشگاه توسط شرکت هاي حضور يافته صورت مي پذيرد.

آقای اکبر محققی مدیرعامل شرکت شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

نمایشگاه دریایی کیش میعادگاه مدیران و دستاندرکاران دریایی کشور

نمایش��گاه صنایع دریایی میعاد گاه مدیران ،مالکان ،کارشناس��ان و دستاندرکاران دریانوردی کشور
محسوب میشود .حضور صاحبان فکر و اندیشه
در کنار س��رمایهگذاران صنای��ع مرتبط دریایی

فرصتی برای خلق و ابداع روشها و ش��یوههای
جدید و فرصتی برای توس��عه خدمات دریایی و

بندری محسوب میشود .آنچه توانمندی صنایع

دریایی کشور را افزایش میدهد شناخت بیشتر
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از ظرفیتهای داخلی و پیوند آن با نوآوریهای خارجی است .بنابراین بایستی با انسجام داخلی و جدی

گرفتن اینگونه همایشها و نمایش��گاهها موجب رشد و بالندگی بیشتر صنایع دریایی و رونق اقتصادی
آن بخش شویم.

مدیر عامل شرکت اقیانوس آبی

آشنایی و مذاکره با مشتریان و شناسایی دستاوردهای ارائه شده

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و

دریانوردی با هدف توس��عه صنایع دریایی و ایجاد
یک زنجیره ارزش برگزار گردید.

از مهم ترین دستاوردهای این نمایشگاه میتوان

ب��ه آش��نایی و مذاکره با مش��تریان و شناس��ایی

دستاوردهای ارائه شده در این صنعت نام برد

شایان ذکر است با توجه به اهمیت این نمایشگاه

در عرص��ه داخلی و بینالمللی ،عدم حضور ش��رکت

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و تبلیغات ضعیف را می توان به عنوان نقاط ضعف آن نام برد.
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ونمایشگاه بیناملللیصنایعدریاییودریانوردیایران

 20الی 23آذرماه،1396جـزیرهکیش

آرمان شاه محمدلو مدیر عامل شرکت آرمانیک صنعت

استقبال بسیار خوب مراجعین و همچنین بازدید مسئولین

بدون شک نمایشگاه صنایع دریایی کیش مهمترین

و معتبرتری��ن رویداد صنعت دریایی و فراس��احلی
کشور است که شرکت آرمانیک صنعت مفتخر به

حضور در نوزدهمین دوره این نمایشگاه بوده است.

شرکت آرمانیک صنعت تنها شرکت ایرانی است

ک��ه به طور تخصصی درحوزه های طراحی ،تولید،

تامین و اجرای کلیه سیس��تمهای تهویه مطبوع و

س��ردخانه انواع شناور و همچنین سکوهای نفت و گاز

فعالیت می نماید ( .عضو انجمن مهندسی دریایی ایران و دارای گواهینامه رتبه بندی ایرانیان)

هدف از مش��ارکت در نوزدهمین نمایش��گاه صنایع دریایی کیش ،به نمایش درآوردن توانمندی های فنی

مهندسی و اجرایی این شرکت به فعالین حوزه دریا و فراساحلی بوده است که از این رو شرکت آرمانیک صنعت

اقدام به رونمایی از دو محصول جدید خود نمود که الزم به ذکر است تولید این دستگاهها برای اولین بار در
ایران توسط این شرکت میسر شده است و از این پس کارفرمایان محترم فعال در حوزه های مذکور می توانند
از تولیدات و خدمات این شرکت استفاده نمایند که البته انتظار می رود این دوستان با حمایت خود از تولید

کاالی با کیفیت ایرانی ،گامی موثر در راستای اشتغال زایی برای جوانان خالق این مرز و بوم و همچنین عدم

خروج ارز اضافی از کشور ،بردارند.

گفتنی است آنچه در طول برگزاری نمایشگاه باعث دلگرمی مجموعه ما بود ،استقبال بسیار خوب مراجعین

و همچنین بازدید مسئولین تراز اول سازمانهایی از جمله نیروی دریایی سپاه پاسداران ،نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،سازمان صنایع دریایی ،شرکت کشتی سازی اروندان و  ...از غرفه شرکت آرمانیک

صنعت بود.

در آخ��ر ضمن تش��کر از برگزار کنن��ده محترم

نوزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی ایران ،امیدوارم
در س��الهای آتی نیز شاهد برگزاری هر چه قوی تر
این رویداد بزرگ و مهم دریایی کشور باشیم.
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گزارش تصويـري از نمايشگاه بينالمللی صنایع دريايی و دریانوردی
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گشت و بازدید دریایی
متفاوت ،منحصربفرد ،جذاب و دیدنی
در صبح دومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش IRANIMEX2017

به همت انجمن مهندسي دريايي ايران ،و همكاري سازمان منطقه آزاد کیش ،اداره بندر و فرودگاههای جزیره
کیش و دیگر ارگان ها مدیران و کارشناس��ان دریایی کش��ور به همراه مس��ئولین سازمان منطقه آزاد کیش،
مسئولین برگزاری همایش و نمایشگاه ،شرکت کنندگان در همایش و عموم مردم عالقمند ،از شناورهای ساخت
داخلی و ناو شکن جماران و ناو موشک انداز هندیجان بازدید به عمل آوردند و سپس توسط یک فروند شناور
مسافری گشت دریایی در آب های اطراف جزیره انجام گرفت .در اين بازدیدها توضيحاتی از مراحل ساخت و
تولید شناورها و همچنین ماموریت آنهادر دریا از سوی مسئولین مربوطه به بازديدكنندگان ارائه گردید.
عصر روز دوم نمایشگاه ،مسئولین نمایشگاه در بندر جزیره کیش میزبان میهمانان داخلی و خارجی خود بودند
که این گردهمایی مدیران در کش��تی کروز  sunnyمتعلق به شرکت مکین دریا صورت پذیرفت .میهمانان
داخلی و خارجی نمایشگاه پس از ورود به کشتی  ،sunnyضمن ترک بندرگاه به صرف شام در سالن غذاخوری
کشتی دعوت شدند و پس از آن میهمانان ضمن بازدید از فضاهای مختلف این کشتی بر روی عرشه حاضر
شدند .پس از آن میهمانان به پذیرایی چای ،نسکافه و قهوه و استفاده کنسرت زنده علی زندوکیلی بر روی عرشه
دعوت شدند .این گردهمایی برای اولین بار توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و مشارکت شرکت مکین دریا
صورت پذیرفت.
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Company

Country

Company

Country

IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES

IRAN

Makindarya

IRAN

Iran Energy Club

IRAN

Marine Engineering Research Center

IRAN

Iran Engineering Inspection Co

IRAN

Iran Fisheries Organization

IRAN

Marine Industries and Technologies
Development Council

IRAN

Marine industry Organization

IRAN

Iran Marine Industrial Company
(SADRA)

IRAN

Iran National Cartographic Center

IRAN

Maritime Mutual Insurance Association
Ltd.

UAE

Med Marine

TURKEY

Mehdi Group

IRAN

Mehvar Mashin Co

IRAN

Iran Pash

IRAN

Iran Shipbuilding & Offshore Industries
Complex (ISOICO)

IRAN

Iran Supreme Council of Marine
Industries

IRAN

Iranian association of naval architecture
and marine engineering

IRAN

,UDQLDQ&ODVVLÀFDWLRQ6RFLHW\

IRAN

Iranian Ista Polymer Sharif

IRAN

Mobin Sazeh Gostar Khalij Fars

IRAN

Iranian Marine Contractors ( IMCO )

IRAN

Mohajer Sanat

IRAN

Iranian Mariners Merchant Syndicate
( IMMS )

IRAN

Moj Pardaz Basir

IRAN

Iranian Maritime Research Fleet
Network

IRAN

Morvarid Abi

IRAN

Mouj Pajooh Azma

IRAN

Iranian National Institute for Oceanograghy and Atmospheric Sciance

IRAN

Mouj Pajooh Azma engineering
company

IRAN

Iranian Offshore Engineering and
Construction Company (IOEC)

IRAN

Nadim Gostaresh Khalij Fars

IRAN

Naft Sazeh Qeshm (NSQ)

IRAN

Namdar Afzar

IRAN

National Iranian Maritime Labrotary

IRAN

National Iranian Tanker Company
(NITC)

IRAN

Negin Kish Offshore & Onshore Development International (Ghadir Marine &
Transportation )

IRAN

Niaz Darya

IRAN

Nooh Professional Group

IRAN

Noshahr Port

IRAN

IRANOL

IRAN

Iratec Kish Consulting Engineers

IRAN

Iratech Kish

IRAN

Islamic Azad University, Kharg Island
Maritime Branch

IRAN

Mellat insurance

IRAN

Metsteel Corporation Co.,Ltd

KOREA

Middle East Petromechanic

IRAN

Mir Mohana Marine Service

IRAN

Ital Kish

IRAN

Jahan Motor

IRAN

Jeo Parsian

IRAN

Jiangsu United Asia International
Exhibition Co., Ltd.

CHINA

Jooshkab Yazd

IRAN

Pak Cooshesh Kar

IRAN

Kara shimi

IRAN

Pardazan System Namad Arman
(PASNA)

IRAN

Karafan Marine Middle East

IRAN

Kasra Port and Shipping Services

IRAN

Kavian Gostar Co.

IRAN

Kavosh Abzar Optimarin

IRAN

Khazar Exploration and Production
Company (kepco)

Pars Aras

IRAN

Pars Fanavar Kimia

IRAN

Pars Maritime Training Institute

IRAN

IRAN

Pars Oil

IRAN

Pars Pamchal Chemical

IRAN

Khorramshahr University of Marine
Science and Technology

IRAN

Pars Tejarat

IRAN

Khorshid Gostar Caspian
(Bavaria Yacht Dealer)

Parsian Offshore

IRAN

IRAN

Khouramshahr Port

IRAN

Khouzestan Oxin Steel

IRAN

Kian Kara Parsa
Kian Poshesh

Parsian Oil & Gas Development
Group Company

IRAN

Parsian Oil and
Gas Development Group

IRAN

IRAN

Parto Roghan

IRAN

IRAN

Parto Sepahan Oil

IRAN

Kish airport & port

IRAN

Parto Tadbir Pars

IRAN

Kish P&I Club

IRAN

Payesh Sanat Novin

IRAN

Knowledge-based Maritime Companies Affairs

IRAN

Persia Hormoz

IRAN

Kohrang Sazandish Industrial Group

IRAN

Persia Telecom Co

IRAN

Legero International Group

THE NETHERLANDS

Persian Gulf Petrochemical Industries
Company (Persian Gulf holdings)

IRAN

Lengeh Port

IRAN

Persian Gulf Pilot Maritime Services

IRAN

Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

GERMANY

Persian Gulf University

IRAN
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Company

Country

2R Quality Service

IRAN

Abaadan Port

IRAN

Company

Country

Carpenteria Gianrossi

ITALY

Changsha Vibo Wearable Material
Co.,Ltd.

CHINA
SWEDEN

Akam Adak

IRAN

Albert GmbH

GERMANY

Chris-Marine

Allpacks International BV

THE NETHERLANDS

IRAN

Alphatron Marine

THE NETHERLANDS

Civil Pension Fund Investment
Company

Alton sazan Amin co.

IRAN

Coens

KOREA

Amir Abaad Port

IRAN

AmirKabir University of Thechnology

IRAN

Anzali Port

IRAN

Aqualand

IRAN

Aram Shenavar Kian Qeshm

IRAN

Arash Shatin

IRAN

Araye Modern

IRAN

Ardestan Afshan Cable

IRAN

Aria Arvand Coating

IRAN

Aria Banader Iranian

IRAN

Arka Fidar

IRAN

Armanik Sanat

IRAN

Arvandan Shipbuilding (P.J.S)

IRAN

Ashkan Sanat

IRAN

$VLD&ODVVLÀFDWLRQ6RFLHW\ $&6

IRAN

Asia Telecommunications Company

IRAN

Atlas Kian Gheshm Shipping Company

IRAN

Atlas Marine services

IRAN

Atlas Peymayesh Naqshe Jahan

IRAN

Aviation Industries Organization

IRAN

Azarpad

IRAN

Azim Gostar Hormoz

IRAN

Azmoon Gostar Agah (A. G. A.)

IRAN

Babol University of Technology

IRAN

Damen Shipyards

THE NETHERLANDS

Danesh Parto Naghshe Jahan

IRAN

Darya Bandar Nab Kish (DBNK)

IRAN

Darya Fan Qeshm Industries (SADAF)

IRAN

Darya Peykar Siraf

IRAN

Darya Tadbirgaran Kish

IRAN

Darya Tamin Tajniz

IRAN

De Boer Staal B.V.

THE NETHERLANDS

Delaranrooz

IRAN

Delta Offshore Technology

IRAN

Dey Business And Trade Development

IRAN

Dolphin Shipbuilding & Offshore

IRAN

Dong won tech co

KOREA

DS Corperation

KOREA

Electronic Components Industries

IRAN

Elyon Industry Co.,Ltd

KOREA

Energyst

IRAN

Esteban Sanat Pars

IRAN

Europort

THE NETHERLANDS

Fanavaran Syraf

IRAN

Fiber Sanat kish

IRAN

Fisheries department of Sistan and
Balouchestan

IRAN

Ghadir north Marine Services and trade
company

IRAN
IRAN

Bahounar Port

IRAN

Global Marine Ship Management &
Operations

Bahr Gostar Hormoz

IRAN

Gol Narges

IRAN

Bandar va Darya

IRAN

Gorio Pump Marine Systeams

KOREA

Baspar Saze Bandar

IRAN

Gulf Agency

IRAN

Bast Energy

IRAN

+DÀ]'DU\D

IRAN

Batservice Iran

IRAN

Hidro pardazesh

IRAN

Bavin Darya

IRAN

Høglund Marine Automation AS

NORWAY

Beco

THE NETHERLANDS

Hormozan Mariner

IRAN

Beh Chelik Matin

IRAN

Hormozgan Red Star

IRAN

Behin Kara Sareer

IRAN

Hormozgan University

IRAN

Behin Sazan Sanat Darya

IRAN

IESCO

IRAN

BETA port and marine services development Company

IRAN

Ilhung Co.,LTD

KOREA

Bomyung Metal

KOREA

Imam Khomeini Port

IRAN

IMIA Association

IRAN

IMSE bvba

BELGIUM

bonyan Artin

IRAN

Borhan Darya Kish

IRAN

Bornagodaz

IRAN

Boshehr Port

IRAN

BSG Marine

IRAN

Industrial Engineering Services of Iran
(IESCO)

IRAN

Busan Economic Promotion Agency

KOREA

Bushra Caspian Marine Services and
trade company

IRAN

IRAN

International Entrepreneur High Tech
Blue Ocean Co. (IEBOCO)
Iran - Norway Association

IRAN

Industrial Alloys

IRAN

Industrial Engineering Services co. Of Iran

IRAN
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Company

Country

Company

Country

Persian gulf university of Bushehr(pgu)

IRAN

Tarh Afarinan Pasargad

IRAN

Petro Gohar Kish

IRAN

Petro Pavan Group

IRAN

Tasdid Offshore Development
company

IRAN

Petrochemical Transportation Engineering Company

IRAN

Teiph Saipa Paint & Resin Industrial
company

IRAN

Tejarate Iranian

IRAN

Terlouw Rotterdam

THE NETHERLANDS

Petunia

IRAN

Pishtazan Sanat Atlas Marine

IRAN

Pooyesh Pazhoohan Sanaat
Industrial Group

IRAN

Terminals And Tanks Petrochemical
Co (TTPC)

IRAN

Ports & Maritime Organization (PMO)

IRAN

The Industrial Development & Renovation Organization of Iran (IDRO)

IRAN

Pouya Tamin Kish

IRAN

Presidential Center for Innovation and
Technology Cooperation

IRAN

IRAN

The technical Engineering & Industriol
Marine F.Syraf
Torang Darya Shipping

IRAN

Rahdar Sanat Machine

IRAN

Transheh Pars Tetis

IRAN

Ranginzereh

IRAN

Trava Energy

IRAN

Rasatanin Sharif

IRAN

Utiachem Engineering

IRAN

Ravankaran Ehya Sepahan Co

IRAN

Uzmar Shipbuilding

TURKEY

Raysun Oil

IRAN

Resco

IRAN

Yaf Diesel Ship Spare Parts Trading
Limited Company

TURKEY

paziresh Novin

IRAN

Iranian Maritime Industries Association

IRAN

Mahmudabad University

IRAN

Novin Ehya System Pars

IRAN

Persian Gulf University

IRAN

Siman-e Abadeh

IRAN

Siamand pars

IRAN

Petonia

IRAN

Fara Sahel Qeshm

IRAN

Seavan Darya

IRAN

Tiva Sanat

IRAN

Iran-Norway Friendship Association

IRAN

Ista polymer Sharif

IRAN

Nooh Jonob Co

IRAN

Resitan

IRAN

Ronass Chemical Producing

IRAN

Royal IHC

THE NETHERLANDS

Sadaf Karan Boushehr (S.K.B)

IRAN

Safe Sea Arya Group

IRAN

Saff

IRAN

Saman Insurance

IRAN

Samgong Co.,Ltd.

KOREA

Samyoung Fitting Co., Ltd

KOREA

Sanat & Darya Shipyard

IRAN

Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG

GERMANY

Sea Safe

IRAN

Semar Marine and
Industrial Foreign Trade

TURKEY

Sepand Asa

IRAN

Moj Pazhoh Azma

IRAN

Sepehr Danesh Pooya Company

IRAN

kish Trade Promotion Center

IRAN

Sepehr System Andish

IRAN

Setareh Sahabi

IRAN

Ports and Airports Development and
Management Company

IRAN

Seyhan Sayal

IRAN

PORALU MARINE

IRAN

Shafagh Hormoz Mehr

IRAN

Iran Marine Fund

IRAN

Shahid Beheshti Port

IRAN

Shahid Rajaee Port

IRAN

Sharif University of Thechnology

IRAN

Shenavar Saze Pooyesh (SSP)

IRAN

Ship Projects Engineering & Contracting

ITALY

Shivasp JSC

Imen Darya Arya

IRAN

industrial & Engineering Inspection
Company of Iran

IRAN

%HKLQ6DPDQ*RVWDU0RÀG %6*
Marine)

IRAN

Pars Mehr Tejarat Aras Co

IRAN

Rang Afarin

IRAN

IRAN

Darya Farin Iranian

IRAN

Shoukat Arvandan marine Indusrial
Group

IRAN

Artin Bonyan

IRAN

SIPEC

IRAN

Hormozgan Fisheries Organization

IRAN

Kish Ocean Aqua Park

IRAN

Sirvan Black Pearl

IRAN

Social Security Investment Company

IRAN

Sokan Iman Jaroon Co. (SIJCO)

IRAN

Syraf Bushehr

IRAN

Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Company

IRAN

]154[

International
Marine Industries
Conference
Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017)
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

گزیدهای از بازتاب خبری

نوزدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ودریانوردی در رسانه ها

]155[

گزارشجامعنوزدهمینهمایشبیناملللیصنایعدریایی

ونمایشگاه بیناملللیصنایعدریاییودریانوردیایران

 20الی 23آذرماه،1396جـزیرهکیش

گزیدهای از بازتاب خبری

نوزدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ودریانوردی در رسانه ها

[]156

International
Marine Industries
Conference
)Iran International Maritime & offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2017
11 - 14 Dec. 2017 - Kish Island

نتایجنظرسنجی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران

 -1به نظر شما نحوه اطالع رسانی و تبلیغات این نمایشگاه در سطح کشور چگونه بوده است ؟
 -2به نظر شما نحوه اطالع رسانی و تبلیغات این نمایشگاه در سطح جزیره زیبای کیش چگونه بوده است ؟
 -3رضایتمندی خود را نسبت به تسهیالت موجود در نمایشگاه به ترتیب مشخص کنید :
الف) آماده سازی غرفهها و میزان خدمات و سرویس دهی
ب) وضعیت روشنایی سالن و غرفه ها
ج) وضعیت تهویه هوای سالن
د) خدمات اینترنتی
 -4میزان رضایتمندی خود را نسبت به وضعیت امکانات هتل و مراکز اقامتی و پذیرایی کیش بیان نمائید؟
 -5میزان رضایتمندی خود را نسبت به زمان برگزاری نمایشگاه مشخص کنید؟
 -6میزان رضایتمندی خود را نسبت به مکان برگزاری نمایشگاه (جزیره زیبای کیش) مشخص کنید؟
 -7به نظر شما میزان هماهنگی ،برنامهریزی و عملکرد مسئولین در برپایی نمایشگاه چگونه بوده است؟
 -8میزان رضایتمندی شما از وضعیت بلیط هواپیما جهت حضور در نمایشگاه را بیان نمائید؟
 -9میزان اثر بخشی بازدیدکنندگان متخصص و مسئولین را چگونه ارزیابی مینمائید؟
 -10فضای رقابتی شرکت کنندگان در نمایشگاه را چگونه ارزیابی مینمایید؟
 -11تا چه اندازه این نمایشگاه توانسته منطبق با اهداف پیش بینی شده شما باشد.
 – 12میزان رضایتمندی خود را نسبت به ارائه خدمات گمرکی بیان فرمائید.
 -13تا چه میزان محصوالت و خدمات ارائه شده در این نمایشگاه توانسته انتظارات شما را برآورده نماید؟
 -14سطح کیفی نمایشگاه حاضر در مقایسه با نمایشگاههای مشابه در جهان تا چه حدی بوده است؟
 -15سطح کیفی نمایشگاه حاضر در مقایسه با دورههای گذشته چگونه ارزیابی مینمائید؟
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آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه به تفکیک

امسال و در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران و برای اولین بار سیستم ثبت نام
بازدیدکنندگان بصورت آنالین و کام ً
ال مکانیزه انجام شد که نتایج آن بصورت تفکیک شده در ذیل می آید.

ﺳﻣﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺩﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ
4%

9%

2%
1%

12%

11%
10%

2%
2%
18%
4%

11%
14%
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺧﺻﺹ
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ﺑﺎﺯﺩﻳﺩﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺩﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺳﻭﻡ

ﺑﺎﺯﺩﻳﺩﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ

ﺑﺎﺯﺩﻳﺩﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ
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6%
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18%

14%
13%
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11%

ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮏ ،ﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﺎﻭﺑﺭی ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ

ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ  ،ﺁﻣﻭﺯﺵ  ،ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻭ ﺗﻭﺳﻌﻪ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻣﻬﻧﺩﺳﯽ

ﺳﺎﺧﺕ ﻭ ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺷﻧﺎﻭﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎی ﻓﺭﺍﺳﺎﺣﻠﯽ

ﺑﻧﺎﺩﺭ  ،ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺩﺭی ﻭ ﮐﺷﺗﻳﺭﺍﻧﯽ

ﺷﻳﻼﺕ ﻭ ﺁﺑﺯی ﭘﺭﻭﺭی

ﺳﺎﺯﻧﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ

ﻝ .ﻟﻪ ﮔﺫﺍﺭی  ،ﻻﻳﺭﻭﺑﯽ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺯﻳﺭ ﺳﻁﺢ ﺩﺭﻳﺎ

ﺻﻧﺎﻳﻊ ﻓﺭﺍﺳﺎﺣﻠﯽ

ﻣﻭﺗﻭﺭ ،ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻫﺎی ﺭﺍﻧﺵ ﻭ ﻣﺎﻧﻭﺭ ﭘﺫﻳﺭی

ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ  ،ﺍﻗﻳﺎﻧﻭﺱ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺟﻭی ﻭ ﺻﻧﺎﻳﻊ ﻣﺭﺗﺑﻁ
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ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺩﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ
8%

3% 4%

7%
4%

0%

3%
3%

14%

10%
8%
8%
8%

4%
16%

ﺍﻧﺟﻣﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ

ﺍﭘﺭﺍﺗﻭﺭ ﮐﺷﺗﯽ  -ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﮐﺷﺗﯽ

ﺗﻬﻳﻪ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ

ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﯽ  /ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی

ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ  -ﻣﻭﺳﺳﺎﺕ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ) ﺭﺩﻩ ﺑﻧﺩی  ،ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﯽ  ،ﻓﻧﺎﻭﺭی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ،ﺣﻘﻭﻗﯽ(

ﺻﺎﺣﺏ ﮐﺷﺗﯽ  -ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺷﺗﻳﺭﺍﻧﯽ

ﺩﻭﻟﺗﯽ

ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﺭﺍﺳﺎﺣﻠﯽ

ﻁﺭﺍﺣﯽ ﮐﺷﺗﯽ  -ﻣﻬﻧﺩﺳﯽ ﮐﺷﺗﯽ

ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻧﻳﺭﻭی ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ

ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺑﻧﺩﺭ

ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺷﺗﯽ ﺳﺎﺯی  -ﺗﻌﻣﻳﺭﺍﺕ ﮐﺷﺗﯽ

ﻧﺷﺭﻳﻪ  ،ﻣﺟﻠﻪ ﻭ ﺧﺑﺭﮔﺯﺍﺭی
ﮐﺎﺭﮔﺯﺍﺭ ﮐﺷﺗﯽ

ﻫﺩﻑ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ
12%

17%

9%

3%

5%
16%

10%

10%

18%

ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﮔﺳﺗﺭﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺑﺭﺍی ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺻﻧﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ

ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻳﻣﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻫﻣﮑﺎﺭی

ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺟﺩﻳﺩ

ﺣﻔﻅ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﻗﺑﻠﯽ

ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ

ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻥ

ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻗﻳﻣﺕ
ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺷﻐﻠﯽ
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