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تعیین جایگاه ویژه برای سواحل و دریاهای کشور در برنامه 
شش��م توسعه که متکی بر نیروی انس��انی و توسعه پایدار 
اس��ت، نشان از اهمیت و محوریت دریا در توسعه اقتصادی 
دارد. دریا و س��واحل با توجه به پتانس��یل های فوق العاده  
در رون��د اجرای اقتصاد مقاومتی، می توانند بخش بزرگی از 
اهداف اقتصادی کش��ور را محقق سازند به طوری که عالوه 
بر ایجاد درآمد زایی، ارزآوری، تامین نیازهای ساکنان بومی 
و بس��یاری از موارد اقتص��ادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت 
جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند. ضرورت های 
توس��عه پایدار، مش��کالت پیش روی کشور مانند اشتغال، 
جلوگیری از خام فروش��ی و موارد مشابه با حضور ذینفعان 
متکثر، لزوم ایجاد یک فضای همکاری سالم مبتنی بر دانش 
و تخصص جهت حض��ور در بازارهای داخلی و بین المللی 
و همچنین بهرهبرداری از فرصت مناس��ب رشد و توسعه 
اقتصادی دوجانبه مابین شرکتها و صنایع بزرگ بینالمللی 

و صنایع فعال در کشور را ایجاب می نماید.  
بر این اس��اس برای ایجاد زیرساخت  های مورد نیاز جهت 
تحقق هر چه بهتر سیاست  های اقتصاد مقاومتی در توسعه 
دریای��ی، ارگانها و نهاد های مرتبط برنامه های مختلفی را 
در س��طح ملی و بین المللی جه��ت معرفی و پرداختن به 
این حوزه استراتژیک در دستور کار خود دارند. از جمله این 
برنامه ها که نگاهی راهبردی به دریا دارد، برگزاری همایش 
بین المللی صنایع دریایی و نمایش��گاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی توس��ط انجمن مهندسی دریایی ایران 
می باش��د که هجده دوره آن با همکاری ارگانهای دریایی 

کشور برگزار گردیده است. 

ای��ن همایش و نمایش��گاه که معتبرترین روی��داد دریایی 
کشور است با هدف ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی، 
افزایش تعامل و عرضه آخرین دستاوردهای صنایع دریایی و 
صنایع وابسته، همه ساله شاهد حضور ارگانها و بخش های 
خصوصی و دولتی، کارشناسان، اساتید و صاحب نظران این 

حوزه است. 
جذب بیشتر بازارهای بزرگ صنایع دریایی به کارخانجات 
و صنایع داخلی، تس��ریع در اجرای آیین نامه های قانون 
حمایت از توسعه صنایع دریایی، بررسی حداکثر استفاده 
از توان و ظرفیت صنایع داخلی، آش��نایی هر چه بیش��تر 
مس��ئوالن با صنایع دریای��ی و مس��ائل آن و ارائه برنامه 
ها و دیدگاه های مس��ئوالن اجرایی و قانونگذاری کش��ور 
در خص��وص صنایع دریایی از دیگر اه��داف برگزاری این 

همایش و نمایشگاه است. 
انجمن مهندسی دریایی ایران نزدیک به دو دهه است که 
با برگزاری فعالیت های مختلف دریایی سعی نموده  ضمن 
به نمایش گذاردن یک کارگروه ای موفق به توسعه و جلب 
توجه ویژه مسئولین به این بخش مهم و استراتژیک کمک 

نماید. 
امید است نوزدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی بتواند با مش��ارکت فعال همه متخصصان، مدیران، 
پژوهشگران و حامیان به اهداف خود دست یافته و تسهیل گر 
ارتباطات چند جانبه بین یافته های علمی و مهندسی و نیاز 
ش��رکتها و مراکز صنعتی بوده و شرایط را برای معرفی این 

یافته ها به بازار مناسب داخلی و بین المللی فراهم سازد.
سردبیر نشریه مهندسی دریا 

دریا فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی



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

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور

توسعه بندر شهید بهشتی ، راهی به سوی توسعه صنایع دریایی کشور

در ای��ن گفت و گو رئیس جمهور از اولویت های 
دولتش در بخش های مختلف گفت و در بخش 
اقتص��ادی دو اولویت رفع فقر مطلق و توس��عه 
اقتصادی را به عنوان اهداف اصلی دولت دوازدهم 

در حوزه اقتصاد برشمرد. 
در خصوص توسعه اقتصادی و برنامه های دولت 
برای دستیابی به رشد باالی اقتصادی، تاکید ویژه 
حسن روحانی بر مساله ترانزیت )اعم از ترانزیت 
بندری، ریلی، زمینی و هوایی( قابل توجه بود که 
نشان دهد تمرکز و سرمایه گذاری در این بخش ها 
خواهد بود که ضمن درآمدزایی برای کشور، می 
تواند زمینه توسعه بخش های مختلف را فراهم 
کند. رئیس جمهور در این گفتگو افتتاح فاز اول 
توسعه بندر شهید بهش��تی چابهار را رویدادی 
بسیار مهم و بزرگ توصیف کرد که عامل توسعه 

صنایع دریایی کل کشور و منطقه خواهد شد. 
حجت االس��الم روحانی با بی��ان اینکه جایگاه 
جغرافیایی ایران تقاضا می کند از ظرفیت های 
ترانزیتی کشور به معنای عام کلمه بهتر استفاده 
کنیم، گفت: در بخش ترانزیت ش��مال-جنوب 
که برای کش��ور اهمیت زی��ادی دارد، قدم های 
خوبی برداش��ته شده است. رئیس دولت تدبیر و 
امید با اش��اره به مذاکرات انجام شده سه جانبه 
ایران، روسیه و آذربایجان؛ ایران، هند و افغانستان 
و ایران، افغانستان و ازبکستان در منطقه، تاکید 
کرد: در زمینه بندرگاه های کشور، بیش از یک 
میلی��ارد دالر در دولت یازدهم در بندر ش��هید 

بهشتی چابهار س��رمایه گذاری صورت گرفته و 
ظرفیت این بن��در از ۲,۵ به ۸.۵ میلیون تن در 

سال افزایش می یابد.
دکتر روحانی با اشاره به افتتاح فاز اول توسعه بندر 
شهید بهشتی با حضور مقامات داخلی و خارجی 
در بندر چابهار، خاطر نش��ان کرد: ظرفیت بندر 
چابهار در نهایت باید به ۸۵ میلیون تن در سال 
ارتقا یابد که در حال حاضر کش��ورهای بسیاری 

خواهان سرمایه گذاری در این بندر هستند.
رییس جمهور، در آیین بهره برداری از این بندر 
گفت: بهره برداری از اولین فاز بندر مهم تجاری و 
بین المللی چابه��ار را  یک روز مبارک و تاریخی 
دانست و اظهارداشت: این بندر موقعیت و جایگاه 
ویژه ای دارد که می تواند کریدور شمال – جنوب 

را در یک مس��یر  کوتاهی ق��رار داده و آن را به 
اقیانوس متصل کند.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی با 
اشاره به اینکه کریدورهای دیگر بین المللی جنوب 
-  شمال، به خلیج فارس منتهی می شود و این 
کریدور به لحاظ اینکه به اقیانوس متصل می شود، 
حائز اهمیت است، افزود: این کریدور و بهره برداری 
از ای��ن بندر اهمیت ویژه اقتصادی دارد، چرا که 
باعث می شود کاالها در زمان کوتاه تر و با قیمتی 
مناسب تر در اختیار کشورهای همسایه قرار گیرد. 
رییس جمهور اظهارداشت: کشورهای همسایه 
در شرق کشورمان مانند افغانستان و همسایگان 
شمالی ما در آسیای میانه به واسطه این کریدور 
به جنوب ایران و آب های آزاد و اقیانوس متصل 
می شوند و این از لحاظ سیاسی برای ما اهمیت 
داشته و روابط ما را با کشورهای شرقی، شمالی و 

حتی اروپایی در آینده توسعه خواهد داد.
دکتر روحانی با اش��اره به اینک��ه بهره برداری از 
ای��ن بندر در مجموع برای اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان نیز حائز اهمیت است، گفت: اتصال 
راه آهن سراسری به چابهار نیز می تواند موقعیت 

ممتاز تری را برای این منطقه ایجاد کند.
رییس جمهور ادامه داد: در طراحی این بندر، پنج 
پست اسکله به بهره برداری می رسد و بیش از ۲۰۰ 
هکتار زمین استحصال شده که می تواند برای مردم 
این اس��تان اشتغال زایی ایجاد کند و هم می تواند 

ارتباط ایران با دیگر کشورها را نزدیک تر کند.

Marine Engineering
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عب��اس آخوندی وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره 
جزییات افتتاح فاز نخس��ت بندر شهیدبهشتی 
چابهار، گفت: ۱۲ آذرماه اتفاق بس��یار بزرگی در 
چابهار در جنوب شرقی ترین نقطه کشور رخ داده 
است که ما افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی 

چابهار را با ظرفیت ۸.۵ میلیون تن داریم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افتتاح فاز نخست 
بندر شهید بهشتی چابهار؛ دروازه ملل و مسیری 
به سمت شبه قاره هند و سایر کشورهای پیرامون 
دریای عمان و آغاز یک کریدوری به سمت شمال 
است که می تواند جنوب را به شمال و کشورهای 
پیرامون ش��مال ایران همچون روس��یه، چین و 

آسیای میانه و اروپا وصل کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر این مطلب 
که افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار 
یک اتفاق بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران به شکل 
ملی و منطقه ای اس��ت، گفت: شهر چابهار شهر 
بسیار کوچکی است و با این اتفاق قطعا در چند 

سال آینده این شهر به قطب بزرگ تجاری ایران 
تبدیل خواهد شد. همچنانکه اگر بندرعباس امروز 
را با ۳ دهه پیش آن مقایسه کنید رشد چندین 
برابری داشته است قطعا چابهار نیز در آینده یکی 

از قطب های جاذب جمعیت خواهد شد.  

*توجه به فرصت های مناسب شغلی
در چابهار

وی خطاب به جوانان کش��ور ایران، گفت: چابهار 
فرصت بس��یار بزرگی برای هرنوع فعالیت شغلی 
و تجاری است. جوانان کشور می توانند در حوزه 
استارتاپ ها و حوزه های مختلف، حوزه صادرات، 
ش��رکت های حم��ل و نقلی و ش��رکت هایی که 
می توانند به شرکت های حمل و نقلی و همچنین 
صادراتی پشتیبانی دهند فعالیت داشته باشند. در 
هر صورت افتتاح فاز نخست بندر شهیدبهشتی 
چابهار و آغاز دیگر فازهای آن اتفاق بسیار بزرگی 

برای اقتصاد ایران و اقتصاد منطقه است.

وزیر راه و شهرس��ازی افزود: فکر می کنم چابهار 
و جنوب شرق کش��ور تنها جایی برای کارکردن 
نیست بلکه جایی برای زندگی کردن است. چابهار 
منطقه ای با چند هزار سال سابقه تمدنی است که 
خودش کانون توسعه و فرهنگ است. به همین 
دلیل به  افرادی که به سمت تهران کوچ می کنند 
می گویم که ش��هر شلوغ تهران با مهاجرت ها در 
حال حاضر دچار مش��کالت عدیده ای اس��ت به 
همین دلیل نیز ش��اید چابهار جایی زیباتر برای 

زندگی باشد.

*در کنار دریا هزاران شغل می توان 
ایجاد کرد

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا جوانان 
می توانند با سرمایه های خرد به چابهار رفته و در 
آنجا مشغول به کار شوند؟،   گفت: هرکسی ابتکار 
داشته باشد خودش راه خود را پیدا می کند. مهم 
این اس��ت که افراد ابتکار و نوآوری داشته باشند. 

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

سرمایه گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالری در بندر شهید بهشتی چابهار
وزیر راه و شهرس�ازی با تاکید بر این مطلب که در آینده ای نزدیک ش�هر چابهار به قطب تجاری بزرگ ایران تبدیل خواهد ش�د، جزئیات 
سرمایه گذاری در آن بندر را تشریح کرد و گفت: بندر شهید بهشتی چابهار در شبکه حمل و نقل جهانی قرار می گیرد و توسعه ریل و وصل 

ریل به بندر از برنامه های آتی است.
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اینج��ا دریا اس��ت و در کنار دریا هزاران ش��غل 
می توان ایجاد کرد و می شود کار کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در چابهار در حاشیه 
افتتاح فاز نخس��ت بندر شهیدبهشتی چابهار در 
گفتگو ب��ا خبرنگاران درباره می��زان هزینه کرد، 
اعتبار و نقش��ی که بندر شهیدبهشتی چابهار در 
اقتصاد منطقه و کشور ایفا می کند، گفت: چابهار 
یکی از بنادر بسیار استراتژیک ایران است. چیزی 
که ما انتظار داریم این است که بندر شهیدبهشتی 
چابهار چیزی معادل بندر شهیدرجایی بندرعباس 
ش��ود. لذا ظرفی��ت نهایی که برای بندر ش��هید 
بهشتی چابهار در نظر داریم چیزی در حدود ۸۰ 

میلیون تن در سال است.

*هزینه ۳۵۰ میلیون دالری در بندر شهید 
بهشتی چابهار/ ادامه سرمایه گذاری در 

چابهار تا ۸۵۰ میلیون دالر
عض��و کابینه دول��ت دوازدهم ادام��ه داد: در فاز 
نخست توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، ظرفیت 
بن��در را از ۲.۵ میلی��ون تن ب��ه ۸.۵ میلیون تن 
رس��انده ایم و تاکنون نیز بی��ش از ۳۵۰ میلیون 
دالر سرمایه گذاری شده و این سرمایه گذاری تا 
۸۵۰ میلیون دالر ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین 
عالوه بر بحث بندر، مهم آن است که بتوانیم در 
این منطقه، پشتیبانی های الزم را داشته باشیم. لذا 
شهر چابهار باید شهری باشد که بتواند از این بندر 
پشتیبانی کند یا این بندر چیزی باشد که بتواند 

به شهر چابهار خدمات ارایه کند.
*تالش برای ارتباط ریلی با بندر شهید بهشتی 

چابهار
وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته بسیار مهم این 
است که این بندر جزو شبکه حمل و نقل جهانی 
قرار بگیرد. لذا ارتباط ریلی بندر با ش��بکه ریلی 
ایران که پس از آن این منطقه را به ش��بکه ریلی 
آسیا و تا شبکه ریلی اروپا وصل می کند نکته مهم 
دیگری است. به همین دلیل نیز همزمان با بحث 
بندر چابهار ما بحث ریل چابهار به سمت زاهدان 

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

سرعت کار را پیش می بریم.

آخون��دی ادامه داد: فکر می کن��م که این بندر 
)بندر شهیدبهش��تی چابهار( می توان��د دروازه 
کریدور مهمی باش��د که جنوب را به ش��مال و 

غرب وصل کند.
وی یادآور شد: هفته پیش در گرجستان بودم آنجا 
بحثی تحت عنوان کریدور جنوب به سمت غرب 
مطرح بود. یعنی کریدوری که از س��مت ایران به 

آذربایجان برود و از آذربایجان به سمت گرجستان، 
اوکراین و لهس��تان برود که بندر شهید بهشتی 

چابهار نقطه ورودی آن کریدور است.
این مقام مس��ئول گفت: در هر صورت این اتفاق 
بس��یار بزرگی است هم برای ایران که بتواند یک 
مبدا بس��یار بزرگ و مهمی را در کریدور شمال 
و جنوب و غرب داش��ته باشد و هم برای منطقه 
سیستان و بلوچستان که بتواند این منطقه را از 
جهت کیفیت زندگی و درآم��د و ارتقای معاش 

مردم ارتقای جدی بدهد.
وی همچنین در بیان این مطلب که برنامه های 
وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساخت ها 
برای جاده های آن منطقه برای ترانزیت و وصل 
به آسیای میانه و افغانستان چیست؟، گفت: در 
حال حاضر جاده ای بین چابهار – زاهدان داریم 
که جاده تقریبا مناسبی است که البته بخشی 
از ج��اده از کیفیت پایینی برخوردار اس��ت که 
باید به آن رسیدگی کنیم. ولی من قبل از سفر 
آقای رئیس جمهوری با ایش��ان صحبت کردم 
که ایشان نیز موافقت کردند مبنی بر اینکه ما 
باید اس��اس بهس��ازی جاده چابهار- زاهدان را 
همزمان با افتتاح در دس��تور کار قرار دهیم که 
ارتقای کیفیت جاده و س��طح سرویس جاده را 

در دستور کار قرار دادیم.

چابهار فرصت بسیار بزرگی برای 
هرنوع فعالیت شغلی و تجاری است. 

جوانان کشور می توانند در حوزه 
استارتاپ ها و حوزه های مختلف، 

حوزه صادرات، شرکت های حمل و 
نقلی و شرکت هایی که می توانند به 
شرکت های حمل و نقلی و همچنین 

صادراتی پشتیبانی دهند فعالیت 
داشته باشند
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امیر س��رتیپ امیر حاتمي وزیر دفاع و پشتیباني 
نیروهاي مس��لح در مراسم الحاق ناو موشک انداز 
ایراني »سپر« به ناوگان شمال نداجا در بندرانزلي 
اظهار کرد: امیدوارم ناو موشک انداز ایراني سپر که 
نمادي از اقتدار و صرف فعل خواستن ایراني است، 
بر همه ملت مبارک بوده و در راستاي ایجاد امنیت 

و آرامش منطقه و ملت ایران قرار گرفته باشد.
وي با بیان اینکه موش��ک انداز سپر کامالً بومي 
اس��ت، افزود: تمامي اجزاي ناو در داخل کشور با 
همت و متکي بر زبدگي، نخبگي و علم همکاران 
در س��ازمان صنایع دریای��ي وزارت دفاع، نیروي 

دریایي و دانشگاه ها ساخته  شده است.
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح با بیان اینکه 
موشک انداز سپر، بیانگر توانایي ایران در ساخت 

موشک اندازي با سطح باال است، عنوان کرد: براي 
تأمین نیازها در مرحله طراحي، ساخت و تولید 

مي توانیم از توان و نبوغ ایراني استفاده کنیم.
امی��ر حاتمي با تأکید بر اینک��ه نیازهاي بعدي 
ایران در زمینه دفاع و پشتیباني در داخل تأمین 
مي ش��ود، مطرح کرد: از این پس تمام نیازهاي 
دریایي در داخل تولید خواهد ش��د و در جاهاي 
دیگر از توان سازمان صنایع دریایي وزارت دفاع 
براي ساخت ش��ناورهاي سنگین تر و حضور در 

اقیانوس ها استفاده خواهیم کرد.
وي بر ضرورت همت دولت و مجلس براي دستیابي 
به اهداف تعیین  شده در برنامه چهارساله دولت 
دوازدهم تأکید کرد و افزود: امیدواریم در برنامه 

چهار س��اله اي که براي وزارت دفاع و پشتیباني 
نیروهاي مس��لح در دول��ت دوازدهم پیش بیني  
ش��ده، همت و اراده اي را بی��ن دولت و مجلس 
ش��اهد باشیم تا ارتقاي آمادگي واقعي و مؤثر در 

نیروي دریایي سپاه و ارتش رقم بخورد.
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح با بیان اینکه 
اقدامات نیروي دریایي در ش��مال بیشتر جنبه 
آموزشي دارد، گفت: بحمداهلل کمتر با تهدیدات 
امنیتي در دریاي خزر مواجه هستیم، چراکه این 

دریا را مي توان دریاي صلح و دوستي نام برد.
امیر حاتمي با بیان اینکه همه کشورهاي همسایه 
در حاش��یه دریاي خزر مقی��د و پایبند بر ایجاد 
امنیت و آسایش هستند، گفت: کشورهاي حاشیه 
خزر تأکید دارند تا آسایش و امنیت منطقه و دریا 

را ایجاد کنند.
امیر حاتمي افزود: مجموعه اقدامات نیروي دریایي 
در شمال بیشتر آموزشي است، اما از تجهیزات و 
نیروهاي آموزش دیده در دریاي جنوب به  صورت 

عملیاتي استفاده خواهیم کرد.
وزیر دفاع و پش��تیباني نیروهاي مسلح با اشاره 
به آمادگي نیروهاي آموزش��ي ارتش در ش��مال 
کشور گفت: نیروهاي زبده و آموزش دیده شمال 
آمادگي دارند که اگر کس��ي بخواهد در جاهایي 
ک��ه زمزمه هایي از دزدي و ناامني هاي عمومي و 
اجتماعي مطرح مي شود فعالیتي داشته باشند، 
حتماً یگان ها با اقتدار ناامني را سرکوب و امنیت 

را به مردم منطقه هدیه خواهند کرد.

وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح، دریاي خزر را دریاي صلح و دوستي نام برد و گفت: از این پس تمام نیازهاي بومي دریایي در داخل 
تولید خواهد شد.

امیر سرتیپ امیر حاتمي وزير دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح

آمادگي ایران در تولید نیازهاي بومي دریایي

بحمدهللا کمتر با تهديدات 
امنيتي در درياي خزر مواجه 

هستيم، چراکه اين دريا 
را مي توان درياي صلح و 

دوستي نام برد.
کشورهاي حاشيه خزر 
تأکيد دارند تا آسايش و 
امنيت منطقه و دريا را 

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

دريادار امیر رستگاری، ريیس سازمان صنايع دريايی وزارت دفاع :

آمادگی سازمان صنایع دریایی برای تأمین تجهیزات دریایی براساس نیازها

 دری��ادار امی��ر رس��تگاری در آیین الح��اق ناو 
موشک انداز سپر به ناوگان شمال اظهار کرد: کلیه 
مراحل طراحی، ساخت و تجهیز ناو سپر بر اساس 
نیاز نیروی دریایی راهبردی ارتش در دستور کار 
س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قرار گرفت و 
در مدت چهار سال به سرانجام رسید. وی با اشاره 
به برگزاری 77 دوره آموزش��ی برای کارکنان این 
ناو افزود: ۱۵ هزار ساعت آموزش نظری و عملی 
جهت آزمایش ناو سپر در سطوح سازمانی، میانی 

و کارخانه ای برای کارکنان این ناو انجام شد.
دریادار رس��تگاری تاکید کرد: طراحی این ناو بر 
اساس تامین نیاز و با راه اندازی بیش از 6۵ سامانه 
مکانیکی ، تأسیساتی، برق ،الکترونیک و مخابرات 
و با ص��رف یک میلیون و ۴۰۰ هزار س��اعت کار 

صورت گرفته است.

وی خاطر نش��ان کرد: این ناو دارای سامانه های 
رادار کنترل آتش پیشرفته، رادار سطحی، هدایت 
آتش موشک و توپخانه و جنگ های الکترونیکی 
و مخابراتی ، کنترل مانیتورینگ جامع و پروانه و 
موتورهای دیزل بهینه سازی شده به دست توانمند 

متخصصان بومی است.
رییس س��ازمان صنای��ع دریای��ی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: مهم ترین 
دس��تاوردهای اجرای این پ��روژه افزایش قدرت 
دفاعی، ورود به عرصه طراحی و بهینه سازی انواع 

ناوهای موشک انداز است.
وی افزود: با الحاق این ناو زنجیره آموزشی نیروی 

دریای��ی ارتش راهبردی جهت تکمیل دوره های 
دانشگاه افس��ری حضرت امام )ره( و درجه داران 
مرکز آموزش های تخص��ص دریایی دریای خزر 

تکمیل می شود.
دریادار رس��تگاری با اش��اره به تقوی��ت روحیه 
خودباوری و اتکا بر فناوری های نوین در س��اخت 
این ناو گفت: کسب دانش نوین و تجهیز ناوهای 
موشک انداز، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، 
و انتقال دانش و همچنین تربیت نیروی انسانی 
متخصص از دیگر دس��تاوردهای ساخت این ناو 

موشک انداز است.
به گزارش خبرنگار ایرنا جدیدترین ناوچه موشک 
 ،P234 انداز ساخت داخل با نام سپر با شماره بدنه
چهارمین ناوچه س��اخته شده از کالس سینا در 
منطقه چهارم دریایی در انزلی اس��ت که ساخت 
آن ۲ سال و نیم طول کشید. این شناور از چهار 
پرتابگر موش��ک کروز از کالس نور یا قادر  )با برد 
۱۲۰ تا ۲۵۰ کیلومتر(، یک توپ 76 میلیمتری 
فجر۲7 بر روی سینه و یک توپ ۴۰ میلیتری بر 
روی پاش��نه بهره می برد. با الحاق سپر به ناوگان 
شمال، تعداد ش��ناورهای رزمی نداجا در دریای 

شمال به شش فروند می رسد.
منطقه چهارم دریایی امام رضا )ع( و ناوگان شمال 
در شهر ساحلی بندرانزلی مستقر است. انزلی در 
۴۰ کیلومتری ش��مال غرب مرکز استان گیالن 

واقع است.
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   جناب آقای دکتر در خصوص 
نوزدهمی�ن همايش بی�ن المللی صنايع 
درياي�ی و آخري�ن وضعی�ت برگ�زاری 

توضیحی بفرمائید؟
همانگونه که اش��اره کردید، انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران امس��ال نیز بسیار مفتخر است که 
نوزدهمین همایش بی��ن المللی صنایع دریایی 
و نمایش��گاه دریایی و دریان��وردی را در آذر ماه 
امس��ال در جزیره ی زیبای کیش با همکاری و 
همیاری ارگان های دریایی کشور برگزار کند. این 
گردهمایی امس��ال هم با حضور پررنگ شرکت 
های خارجی دریایی هم��راه خواهد بود که می 
تواند بستر مناس��بی را برای تبادل اندیشه ها و 
فناوری های دریای��ی بین متخصصین ایرانی با 
یکدیگر و سایر متخصصین خارجی فراهم نماید. 
در برنامه ی دو روزه همایش ارائه مقاالت متنوع 
در موضوع��ات دریایی و همچنی��ن کارگاه های 
آموزش��ی متعددی برنامه ریزی ش��ده است که 
امیدوارم مورد اس��تفاده مطلوب عزیزان شرکت 

کننده قرار گیرد.     
   تدابی�ری انديش�یده ش�ده 
در اي�ن هماي�ش  برای طرح و بررس�ی 
مش�کات و معض�ات ح�وزه دري�ا و 
راهکارهای پیش�نهادی ب�رای حل آنها 

چیست؟ 

در ای��ن همایش پانل تخصصی جهت بررس��ی 
وضعی��ت صنایع دریای��ی، دس��تاوردهای آن و 
همچنین چالش های پیش رو برنامه ریزی شده 
اس��ت. عالوه بر این س��عی خواهد شد که روش 
های توسعه صنایع دریایی کشور با توجه به سند 
برنامه توس��عه ششم کشور مورد بحث و گفتگو 
قرار گیرد. حضور مسؤلین ارشد کشور و تصمیم 
سازان نیز فرصتی است تا ضمن استماع سیاست 
های دریایی کشور، مسائل و مشکالت پیش روی 
صنایع دریایی نیز ط��رح و بحث گردد. عالوه بر 
این اجتماع قابل توجه متخصصین و اندیشمندان، 
صنعتگران و دانش��جویان دریایی کشور، فرصت 
طرح و گفتگوی مناسبی را فراهم می نماید که 
نتیجه ی آن می تواند به صورت س��ازمان دهی 
شده از طریق انجمن مهندسی دریایی کشور به 

مسؤلین انتقال داده شود.   
   برنام�ه اي�ن هماي�ش برای 
اس�تفاده از فضای ايجاد شده با حضور 
مسئولین، مديران بخش های خصوصی 
و دولت�ی، مراک�ز علم�ی و خارج�ی ه�ا 

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

جویی نمایند. این برنامه ها ش��امل سالن های 
ارائه مقاالت، کارگاه های آموزش��ی و پنل های 
تخصصی می باشد که در مدت دو روز اول برنامه 
ریزی شده است. عالوه بر این در برنامه افتتاحیه 
همایش و نمایشگاه حضور و سخنرانی مسؤلین 
ارشد و تصمیم ساز کشور برنامه ریزی شده است 
که می تواند برای شرکت کنندگان مفید باشد. 
ضمنا حضور پررنگ شرکت های خارجی در کنار 
شرکت های توانمند داخلی قطعا فضای خوبی را 
برای تب��ادل نظر و همکاری إیجاد می نماید. به 
عبارت دیگر در این همایش سعی شده که بستر 
س��ازی های الزم برای ارتب��اط بین بخش های 
مختلف صنایع دریای��ی اعم از داخلی و خارجی 

فراهم گردد.    
   اه�داف برپاي�ی پانل "نفت 
و گاز" و "میزگ�رد تخصصی "راه کارها 
و روش ه�ای توس�عه صنع�ت دريايی 
و دريان�وردی در برنام شش�م توس�عه 

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

بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 

حضور مس�ؤلین ارش�د و تصمیم س�ازان کش�ور در این همایش فرصتی است تا ضمن استماع سیاس�ت های دریایی کشور، مسائل و 
مشکالت پیش روی صنایع دریایی نیز طرح و بحث گردد. 

سعید مظاهری دبیر نوزدهمین همايش بین المللی صنايع دريايی و دريانوردی 

فرصتی برای استماع سیاست ها، طرح مسائل و مشكالت صنایع دریایی

در این همایش نیز بستر مناسب 
برای تبادل نظر و رد و بدل 

نمودن اطالعات بین سازندگان 
داخلی و خارجی وجود دارد. 
قطعا اگر بسترهای مناسب 

فعالیت های اقتصادی شكل 
داده شوند، توازن مناسب 

بین تولید كنندگان و مصرف 
كنندگان ایجاد خواهد شد
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عالوه بر این ضمن توجه به مس��ائل علمی و 
تخصصی در ح��وزه دریا، توجه به حوزه های 
تصمیم س��ازی و سیاس��ت گذاری نیز مهم 
خواه��د بود. بدین منظور به جهت آش��نایی 
مس��ؤلین و تصمیم گیران کشور با پیشرفت 
های دریایی و چالش های پیش رو از یک سو 
و همچنین آگاهی متخصصین و صنعتگران 
دریایی کشور از تصمیمات و سیاست گذاری 
های مرتبط، میزگرد تخصص��ی "راهکارها و 
روش های توسعه صنعت دریایی و دریانوردی 
در برنام ششم توسعه کشور" با حضور مدیران 
و متخصصین دریایی کشور برنامه ریزی شده 

است.     
   با توجه به محوری شدن 
بح�ث نف�ت و گاز در اي�ن همايش، 
دستیابی به فناوری ها، به روز شدن و 
استانداردسازی قطعات و تجهیزات 
فراساحلی را جنابعالی چگونه ارزيابی 

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

نماید.      
   آي�ا اي�ن همايش نگاهی 
به ساخت، تولید و شناسايی فناوری 
ه�ای نوي�ن در بخش ه�ای مختلف 

خواهد داشت؟
برای توس��عه در هر بخش��ی الزم اس��ت که 
وضعیت ساخت و تولید و فناوری های توسعه 
یافته و در ش��رف توس��عه مد نظر قرار گیرد. 
بخش دریایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
در این همایش نیز بستر مناسب برای تبادل 
نظر و رد و بدل نمودن اطالعات بین سازندگان 
داخلی و خارجی وجود دارد. قطعا اگر بس��تر 
های مناسب فعالیت های اقتصادی شکل داده 
شوند، توازن مناس��ب بین تولید کنندگان و 

مصرف کنندگان ایجاد خواهد شد.   
   اج�رای قان�ون توس�عه 
و حماي�ت از صنايع درياي�ی و اباغ 
س�ند جامع توس�عه دريايی کشور از 
موضوعات گره گشای صنايع دريايی 
و دريان�وردی محس�وب می ش�وند، 
آي�ا برنامه ای در اي�ن همايش برای 

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

و بررسی قرار خواهد گرفت. 

ریموند سیلیاکس
"Raymond Siliakus"

مدیر نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی یوروپورت 

حرکت بزرگ بین المللی
با گردهمایی صنایع دریایی

در خاورمیانه و منطقه

این حرکت بزرگ بین المللی و ایجاد بزرگترین 
گردهمایی صنایع دریایی و فراساحل خاورمیانه و 
منطقه در جزیره کیش، قطعا موجب صعود ایران 

در این حوزه خواهد شد. 
مدیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی یوروپورت 
از همکاری و مش��ارکت یوروپورت با نمایشگاه ایران 
ابراز خشنودی کرد و اظهار داشت: سه سال همکاری 
 ،IRANIMEX و مشارکت در برگزاری نمایشگاه
در کمک به بهبود روابط تجاری و اقتصادی شرکت 
های بزرگ بین المللی با ش��رکت ه��ای ایرانی در 
ح��وزه صنای��ع دریایی و فراس��احل بس��یار موثر و 

ارزشمند بود. 
ریموند سیلیاکس "Raymond Siliakus"، افزود: 
این حرک��ت بزرگ بی��ن المللی و ایج��اد بزرگترین 
گردهمایی صنای��ع دریایی و فراس��احل خاورمیانه و 
منطق��ه در جزیره کیش، قطعا موجب صعود ایران در 

این حوزه خواهد شد. 
وی بیان داشت: در طول این سال ها ارتباطات، امضای 
چندین تفاهم نامه و قرارداد بین ش��رکت های ایرانی 
و شرکت های بزرگ و صاحب تکنولوژی بین المللی، 
ضمن تبادل و انتقال تکنولوژی، کمکی برای رش��د و 

پیشرفت در صنایع دریایی می باشد. 
 IRANIMEX با اعالم اینکه امس��ال در Siliakus
2017 شاهد حضور شرکت های بزرگ دریایی، کشتی 
سازی، تأمین کنندگان کاال و خدمات و شرکت های 
فعال در حوزه فراساحل از کشورهایی همچون بلژیک، 
چین، آلم��ان، ایتالیا، ژاپن، ن��روژ، کره جنوبی، هلند، 
س��وئد، ترکیه، امارات، هند و ... خواهیم بود، با دعوت 
برای اس��تفاده از این فرصت به مشارکت کنندگان و 

بازدیدکنندگان خوش آمد گفت. 
در پای��ان مدیر یوروپورت ضمن تش��کر و قدردانی از 
انجمن مهندسی دریایی و همکاران خود در ایران، برای 
همه مشارکت کنندگانی که زحمت کشیده اند و از راه 
دور به جزیره کیش خواهند آمد، نمایشگاهی پر بار و پر 

بازده و همچنین اقامتی به یاد ماندنی را آرزو نمود. 

     بین الملل
Marine Engineering
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دبیر کمیته علمی نوزدهمین همایش بین المللی 
صنایع دریایی با اشاره به استقبال فراوان محققین، 
اساتید و دانش��جویان صنایع دریایی از همایش 
نوزدهم، اظهار داش��ت: ۴۳۰ مقاله دریافت شده 
است که ۵۰ مقاله شفاهی و ۱۰۰ مقاله بصورت 

پوستر ارائه خواهد شد. 
دکت��ر محمدرضا به��اری اف��زود: در محورهای 
تاسیسات ساحلی و فراساحلی، طراحی و ساخت 
ش��ناورهای دریایی، حمل و نق��ل و دریانوردی 
بیش��ترین ارسال مقاالت را داشتیم و با توجه به 
استقبال صورت گرفته از این همایش امسال نیز 
تعداد قابل مالحظه ای ارائه بصورت ش��فاهی و 

پوستر خواهیم داشت. 
محمدرضا به��اری با بیان اینکه ۴۱ نفر از تمام 
دانشگاه ها و ارگان های مرتبط دریایی کشور با 
توجه به تخصص های مختلف در کمیته علمی 

حضور دارند، گفت: یکی از معضالت موجود در 
امر داوری باتوجه به گستره موضوعات پژوهش 
در ح��وزه دریا، کمبود داوره��ای متعدد در هر 

حوزه می باشد. 
محمدرضا بهاری گفت: همچنین با برنامه ریزی 

های انجام شده ارائه ۳7 کارگاه توسط متخصصان 
ایران و کشورهای پیش��رو در صنایع دریایی در 
محورهای متنوع پیش بینی شده است که بطور 
حتم رضایت عالقه مندان و حاضرین در همایش 

را جلب می نماید.
وی افزود : کارگاه های داخلی عناوین و موضوعات 
متع��ددی را از جمله انرژی ه��ای تجدید پذیر 
دریایی، بررسی صنعت کشتی سازی ایران، نفت 
و گاز، طراحی لوله های انتقال نفت انعطاف پذیر 

و ... را شامل می شود. 
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه امیدواریم با 
حضور اساتید، کارشناسان و متخصصان و دست 
اندر کاران دریایی در همایش و استقبال شرکت 
ها و پیمانکارانی که در این زمینه ها فعالیت می 
کنند، وزن همایش از حالت ارائه مقاله و پژوهش 
صرف خارج شود و بسمت تفاهم و تعامل بیشتر 
بین شرکت های مجری، دانشگاه ها، پارک های 
علم و فن آوری و ش��رکتهای دانش بنیان سوق 
پیدا کند و به همدیگر نزدیکتر شوند، خاطرنشان 
ساخت: تالش میشود این همایش صرفا به مفهوم 
همایشی و گردهم اوری نباشد و پیرامون مسائل 
و مشکالتی که محورهای ده گانه بر اساس آنها 
درست ش��ده اس��ت، یک جمع بندی و نتیجه 
گیری هم برای مسئولین، مدیران و قانون گذاران 

کشور داشته باشد. 
دبیرکمیت��ه علمی نوزدهمی��ن همایش صنایع 
دریایی افزود: علیرغم اینکه خوشبختانه رتبه علمی 
کشور ما در چاپ مقاالت حوزه مهندسی دریا عدد 
خوبی نشان می دهد، ولی واقعیت این است که ما 
با فرهنگ و بهره وری مدرن و هوشمندانه از قابلیت 
های دریا و خدمات دهی در سطح استانداردهای 
جهانی هنوز فاصله زیادی داریم و قدر این نعمت 
بزرگ را نمیدانیم، لذا مسئولین الزم است کارنامه 
عملکرد خودشان را به سطح علمی کشور برسانند. 
امیدواریم ای��ن همایش کمکی ب��ه ارتباط بین 
پژوهش و صنعت نموده و شعار دریا مسیر پیشرفت 
همچنان زنده بماند و مسئولین توجه ویژه ای به آن 

داشته باشند. 

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

محمد بهاری دبیر کمیته علمی نوزدهمین همايش بین المللی صنايع دريايی

فاصله زیاد با فرهنگ، بهره وری مدرن و هوشمندانه و خدمات دهی
 در سطح استانداردهای جهانی

دکتر محمدرضا بهاری: در محورهای 
تاسیسات ساحلی و فراساحلی، 

طراحی و ساخت شناورهای دریایی، 
حمل و نقل و دریانوردی بیشترین 

ارسال مقاالت را داشتیم و با توجه 
به استقبال صورت گرفته از این 

همایش امسال نیز تعداد قابل 
مالحظه ای ارائه بصورت شفاهی و 

پوستر خواهیم داشت.
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نمایش�گاه IRANIMEX که به همت انجمن مهندس�ی دریایی و همکاری جامعه دریایی کش�ور نوزدهمین دوره آن برگزار می ش�ود، 
بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه دریایی کشور است که رکورددار حضور خارجی ها در یک نمایشگاه دریایی ایرانی تاکنون بوده است.

مهندس پیمان مسعودزاده، دبیر نوزدهمین نمايشگاه بین المللی صنايع دريايی و دريانوردی 

IRANIMEX رکورددار حضور خارجی ها، بستری برای تعامالت بین المللی

هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه پتانسیل ها و 
توانمندیهای داخلی و آشنایی با توانمندی شرکت 
های خارجی و زمین��ه ای برای تبادل اطالعات 
و تکنول��وژی و همینطور آش��نایی صنعتگران، 
متخصصان، دانش��جویان، پژوهش��گران و سایر 
ذینعفان از دانشگاه و صنعت می باشد، از اهداف 
دیگر این نمایش��گاه فرهنگ سازی عمومی در 

حوزه دریا است. 
در این نمایشگاه نزدیک به ۳۰۰ شرکت داخلی و 
6۰ شرکت خارجی حضور خواهند داشت و بیش 
از ۵۰۰ نفر بازدید کننده خارجی برای بازدید از 

نمایشگاه ثبت نام کرده اند. 
از ویژگیهای این نمایشگاه همزمانی با نوزدهمین 
همایش صنایع دریایی اس��ت که در آن مقاالت 
علمی ارائه می شود و می تواند ارتباط خوبی بین 
دانشگاهیان، صنعتگران را فراهم نماید. همچنین 
امض��ا تفاهمنامه ها و قراردادها در حاش��یه این 
نمایشگاه توسط شرکتها از دیگر ویژگیهای این 

نمایشگاه است. 
امس��ال به علت همزمان��ی افتتاحیه همایش و 
نمایش��گاه و به دلی��ل برخ��ی از محدودیتها و 
تغییرات ایجاد ش��ده، افتتاح نمایشگاه یک روز 
بعد از ش��روع همایش صنای��ع دریایی و برای ۳ 
روز برنامه ریزی ش��ده است. اما زمان نمایشگاه 
۲ س��اعت افزایش یافته و از ۱6 الی ۲۲ میزبان 

مدعوین محترم است. 

از برنام��ه ه��ای جنب��ی این نمایش��گاه حضور 
ش��ناورهای شاخص س��اخت ایران برای بازدید 
عموم است تا بتوانند از نزدیک این دستاوردها را 
ببینند. همچنین هماهنگی هایی نیز برای گشت 
دریایی برای آش��نایی عمومی با دریا انجام شده 
اس��ت که زمان آنها از طریق رسانه های انجمن 

اطالع رسانی خواهد شد. 
از دیگر برنامه های این نمایشگاه اختصاص غرفه 
ای به بومیان کیش برای آشنایی با آدام رسوم و 
غذاهای محلی این جزیره مرجانی است. همچنین 
غرفه شهدای غواص را خواهیم داشت برای زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره این شهیدان که امنیت و 
آرامش امروز خود را مدیون زحمات آنها هستیم. 
ترسیم نقاشی دریایی هم برای خانواده هایی که 
در کیش مستقر هستند از دیگر برنامه های این 

نمایشگاه است که با همکاری و همانگی منطقه 
آزاد کی��ش انجام می ش��ود. همچنین امس��ال 
مدارس جزی��ره کیش هم طی هماهنگی انجام 

شده از این نمایشگاه بازدید خواهند داشت. 
درس��الهای اخیر با حمایت انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران و کمک مالی جامعه دریایی تعدادی 
از دانشج.یان در این نمایشگاه و همایش شرکت 
می کنند که امس��ال نیز برای حض��ور بیش از 
۲۳۰ دانشجو برنامه ریزی الزم صورت پذیرفته، 
این برنامه همواره مورد استقبال دانش جویان و 
هیئت مدیره بوده است و یکی از برنامه های اثر 
بخش است که ثمرات بلند مدت به همراه خواهد 

داشت. 
برکسی پوشیده نیست این نمایشگاه از نظر حجم، 
تعدد شرکت کنندگان و مشارکت شرکت های 
خارجی ریش��ه دارترین نمایشگاه دریایی کشور 
اس��ت، اما برای اینکه بیش��تر آن را بین المللی 
نمائیم، مح��ل آن را در جزیره کیش تثبیت و با 
همکاری س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش 
بنیان دریایی و همانگی و تعامالت صورت گرفته 
و حضور در  نمایش��گاه های مطرح بین المللی 
خارجی به صورت پاویون در سالهای اخیر حضور 
یافته ایم، توافقی نیز با یوروپورت بزرگترین برگزار 
کننده نمایش��گاه دریایی اروپا انجام شده است 
که در بخش خارج��ی از آنها کمک می گیریم، 
این تبادالت می تواند به ارتقا سطح بین المللی 

نمایشگاه کمک شایانی نماید. 
با توجه به گستره وسیع موضوعات دریایی مانند 
گردش��گری، شیالت، محیط زیس��ت، اقیانوس 
شناس��ی و علوم جوی، صنعت ساخت شناور و 
تجهیزات دریای��ی، قوانین و مقررات، ایمنی و ... 
از جامعه ذینفعان و عموم مردم دعوت می نمائیم 
از این نمایش��گاه بازدید نمایند، خصوصا مقدم 
مردمان منطقه و س��اکنان مهربان و خون گرم 

جزیره کیش را گرامی می داریم. 
امیدواریم این همایش و نمایشگاه به عنوان یک 
رس��الت، آگاهای بخشی الزم را برای مسئولین، 
تصمیم گیران و تصمیم س��ازان داشته باشد تا 
نقش حوزه دریا در برنامه و اقدامات دولت پررنگتر 

از گذشته حس شود.  

در این نمایشگاه نزدیک 
به 300 شرکت داخلی 

و 60 شرکت خارجی 
حضور خواهند داشت 

و بیش از 500 نفر 
بازدید کننده خارجی 

برای بازدید از نمایشگاه 
ثبت نام کرده اند. 

Marine Engineering
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   با توجه به نهايی س�ازی 11 محور فناوری در نقشه راه 
فناوری دريايی کش�ور و همکاری دانشگاه ها و مراکز در تدوين آن، 

ارزيابی و نظر شما در خصوص اين نقشه راه چیست؟
یکی از اهداف اصلی در مدیریت راهبردی فناوری در سطح یک سازمان، به 
کارگیری فناوری های مختلف به گونه ای است که تولید ارزش در آن سازمان 
بیشینه شود. دراین راستا، مدیران فناوری به ابزاری نیاز دارند تا از این موضوع 
اطمینان حاصل کنند. نقشه راه فناوری، ابزاری قوی برای پشتیبانی از برنامه 
ریزی راهبردی کسب و کار، محصول و فناوری است که اطالعات، فرآیند و 

ابزار الزم برای تولید آن ها را فراهم می کند.
هدف کلی آینده نگاري فناوري، شناسایی فناوري هاي عام نوظهوري است 
که ممکن اس��ت منافع اقتصادي و اجتماعی زیادي را در برداشته باشند. با 
توجه به اینکه فعالیت های دریایی در کشور شامل حوزه های مختلفی است 
که بعضا ممکن است این حوزه ها با هم ارتباط چندانی نیز نداشته باشند، 
لذا رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی بیش 
ت��ر میان این ح��وزه ها بوده که با یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه ممکن 
خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در زمینه ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و حمایت از 
تجاری س��ازی محصوالت دانش بنیان، لزوم توجه بیش تر به فناوری های 
نوظهور در حوزه دریا بیش از پیش آشکار می شود. در این راستا ستاد توسعه 
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با هدف جلب مشارکت فعاالن اقتصادی 
به حوزه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از محصوالت دانش بنیان دریایی اقدام 
به ترس��یم نقشه راه فناوری های دریایی نموده تا بدین وسیله اولویت های 
فناوارانه در حوزه های مختلف دریایی شناس��ایی و برنامه ریزی به منظور 

دستیابی به این فناوری ها صورت پذیرد.
با توجه به گس��تردگی حوزه های دریایی و همچنین به منظور جلوگیری 
از موازی کاری ها، تصمیم بر آن ش��د تا نقشه راه فناوری های دریایی کشور 

با همکاری س��ازمان های ذیربط و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان 
و متخصصین این س��ازمان ها تدوین ش��ود. لذا در تمامی مراحل و فازهای 
اجرایی، س��عی شده تا حد امکان پیشنهادات و نقطه نظرات سازمان ها در 
نقش��ه راه اعمال شود تا نس��خه نهایی مورد وفاق جامعه دریایی کشور قرار 
گیرد. الزم به ذکر اس��ت در مراحل اجرایی بالغ بر 7۰ جلس��ه در س��طوح 
مختلف مدیران، کارشناسان و خبرگان برگزار شده و پیش نویس نهایی به 
منظور رفع ایرادات و اصالحات به نقد و بررسی حدود ۵۰۰ خبره و متخصص 

دریایی گذاشته شده است.
   بخشی از نقش شرکت هاي دانش بنیان علمی دانشگاهي، 
بکارگیري پژوهش هاي علمي در عرصه هاي بازار به منظور درآمدزايي 
دانش�گاه، اس�اتید و فارغ التحصیان می باش�د، نظر ش�ما در اين 
خصوص چیست و فعالیت سیستم علمی کشور را در مسیر توسعه 

چگونه ارزيابی می نمائید؟
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در راستای توسعه فناوری 
های دریایی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان دریایی، اساتید و 
پژوهشگران فعال، در این حوزه اقدام به حمایت از طرح های فناورانه نموده 
است. رویکرد این ستاد در این برنامه، رفع نیاز های فناورانه کشور با همکاری 
س��ازمان ها و ارگان های دریایی است. در جهت هدفمند نمودن طرح های 
فناورانه و بهره برداری همه جانبه از ظرفیت های ملی کشور به ویژه دانشگاه 
ها و مراکز پژوهشی در حوزه فناوری های دریایی کشور، این ستاد از همکاری 
نهادهای دریایی کشور در قالب تفاهم نامه جهت اکتساب فناوری های مورد 
نیاز از طریق دانشگاه ها حمایت می کند. مهم ترین اهداف این ستاد جهت 

حمایت از طرح های فناورانه عبارتند از :
توسعه فعالیت های دانشی فناورانه مبتنی بر نیاز کشور، با استفاده از ظرفیت 
ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه ی تخصصی ش��رکت های دانش بنیان، 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری و قطب های علمی تابعه وزارت عتف 

در صنعت دریایی.
همس��و س��ازی پژوهش ها، آموزش ها و توسعه زیر ساخت های تخصصی 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به سمت پاسخگویی به نیازمندی های تخصصی 

دانشی و فناورانه در حوزه صنعت دریایی.
پشتیبانی از همکاری مراکز تحقیقاتی، قطب های علمی، انجمن های علمی، 
مراکز رش��د و پارک های علم و فناوری تابعه وزارت عتف جهت پیش��برد 

صنعت دریایی.
   با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی در طرح های 
نوآورانه و فناورانه شرکت  های دانش  بنیان، ارزيابی شما در خصوص 
فقدان استانداردهای بین المللی و ملی برای محصوالت شرکت های 
دانش  بنیان چیس�ت و آيا بس�ترهای حمايتی از شرکت  های دانش 
 بنیان برای أخذ استانداردهای فنی، مديريتی و تجاری جهانی وجود 

دارد؟
گستردگی صنایع دریایی ایران بازار بزرگی را برای محصوالت دریایی کشور 

 رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی بیش تر میان حوزه ها بوده که با یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه ممکن 
خواهد بود. نقشه راه فناوری، ابزاری قوی برای پشتیبانی از برنامه ریزی راهبردی کسب و کار، محصول و فناوری است.

دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد دانش بنیان دريايی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 

 رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی 
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فراهم ساخته است که متاسفانه بخش عمده ای از این بازار توسط محصوالت 
خارجی تامین می ش��ود. محصوالت تولیدی نیز برای قابلیت اس��تفاده در 
دریا یا به عبارتی تجاری س��ازی، نیاز به اخذ گواهینامه های دریایی دارند. 
بر این اس��اس حمایت از اخذ گواهینامه ه��ای دریایی به جهت تامین این 
بازار توسط محصوالت داخلی الزامی است. با توجه به این مهم، در سال 9۳ 
در محل نمایشگاه بین المللی دریایی، تفاهم نام های با موسسه رده بندی 
ایرانیان منعقد شد که طی آن، ستاد بخشی از هزینه های صدور گواهینامه 
های دریایی محصوالت تولید کنندگان داخلی را تامین می نماید. طی این 
تفاهم نامه، موسسه با ارزیابی محصوالت متقاضیان، در صورت احراز شرایط، 

گواهینامه دریایی صادر کرده می نماید.
   با تولید انبوه محصوالت تولید شده توسط شرکت  های 
دانش  بنیان داخلی آيا از واردات بی رويه ی کاالهای مش�ابه خارجی 

جلوگیری می شود؟
یک��ی از ابزارهای موجود جهت حمایت از تولی��دات داخل،  افزایش تعرفه 

واردات و یا ممنوعیت واردات محصوالت مشابه از خارج کشور است. 
س��تاد دریایی نیز به صورت س��الیانه، محصوالت دریایی تولید شده توسط 
شرکتهای دانش بنیان را استعالم نموده و اطالعات این محصوالت را جهت 

اقدامات الزم در اختیار مراجع ذیصالح قرار میدهد.
    آيا محصوالت دانش بنیان در پروژه های دولتی استفاده 

خواهند شد و آيا وحدت رويه ای در اين زمینه وجود دارد؟
نظر به اهمیت حمایت از شرکتهای دانش بنیان و همچنین استفاده حداکثری 
از توان داخلی، ستاد دریایی با اولویت دهی به طرح ها و محصوالت فناورانه 

مورد نیاز دستگاه های دولتی  حمایت های ویژه ای را در نظر گرفته است.
که میتوان به اعطای تسهیالت ویژه و همچنین مشارکت در تامین هزینه 
های فناورانه طرح های فوق اش��اره نمود.  همچنین جهت ش��ناخت بهتر 
توانمندی شرکتهای دانش بنیان و محصوالت تولیدی انها، جلسات مشترکی 

فی مابین شرکتها و. سازمانهای دولتی دریایی برگزار شده است.
   نقش اساس�ی شرکت های دانش بنیان در مقطع کنونی 
افزايش سرعت رشد فناوری و ارتقای کیفیت محصوالت و همچنین 
سهولت انتقال دو طرفه ی فناوری است که به ندرت کسب  و کارهای 

سنتی قدرت ايجاد آن را دارند، چقدر در اين زمینه موفق بوده ايم؟
در این زمینه اقدامات مهمی تاکنون. صورت پذیرفته است که میتوان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
- اعطای تسهیالت قرض الحسنه به طرح های فناورانه شرکت های دانش 

بنیان دریایی
- حمایت از استاندارد سازی و اخذ گواهینامه دریایی برای تولیدات داخل

- مشارکت در طرح های فناورانه دریایی مورد نیاز سازمانهای دولتی کشور
- حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در مجامع بین المللی دریایی و 

اعطای تسهیالت ویژه انتقال فناوریهای روز دنیا از خارج
- برگزاری جلس��ات مشترک شرکتهای دانش بنیان دریایی با  سازمانهای 

دولتی و ارایه محصوالت  و توانمندی انها
   با توجه شکل گیری نظريه ی  دانش  بنیان در کشورهای 
پیشرفته، پیاده سازی و اجرای آن در ايران با مسائل متعددی رو به  رو 

است، در چه شرايطی طرح های دانش  بنیان قابلیت رشد دارند؟
شرکتهای دانش بنیان در شرایطی توان رقابت با شرکتهای مطرح خارجی 
را خواهند داش��ت که بتوانند از بستر حمایتی مناسبی برخوردار شوند. این 
حمایت ها میتواند نظیر تس��هیالت با بهره خیلی پایین  و همچنین سایر 

حمایت های مالی و معنوی باشد. 
عالوه بر این، محصوالت تولیدی داخلی باید دارای کیفیت باال و قابل رقابت 
بوده و اس��تانداردهای الزم جه��ت ورود به بازارهای بین المللی را داش��ته 

باشند.
   ب�ه نظر جنابعالی با توجه به رتبه علم�ی خوب ايران در 
جهان مربوط به چاپ مقاالت حوزه مهندسی دريا، چرا از اين ظرفیت 

مهم علمی در صنعت بخوبی استفاده نمی شود؟
نوع و س��طح فعالیت های فناورانه و پژوهش��ی یکی از شاخص های اصلی 
توسعه و پیشرفت محسوب می شود. توسعه دریایی نیز ارتباط تنگانگی با 
اینگون��ه فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر پژوهش و توس��عه فناوری یکی از 
محورهای مهمی اس��ت که ضامن پیشرفت و توسعه در هر کشور به شمار 
می آید. بدون اینگونه سرمایه گذاری ها دانش بشری افزایش نخواهد یافت و 

کشور ها دچار رکود خواهند شد.
انتش��ار مقاالت علمی، دستاوردهای توس��عه فعالیت های پژوهشی، ارتقاء و 
اعتالی س��طح دانش نظری و علمی را نشان داده و ارتباط بین پژوهشگران، 
اندیش��مندان را فراهم می نماید. تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 
خارجی از جمله شاخص های مهم ارزیابی وضعیت علم و فناوری هر کشوری 
اس��ت. در س��ا ل های اخیر رتبه ایران در تعداد مقاالت حوزه مهندسی دریا 
رشد قابل توجهی داشته به طوری که در سال ۲۰۱6 جایگاه ششم دنیا و اول 
خاورمیانه را به خود اختصاص داده اس��ت. رتبه ایران در این ش��اخص تقریبا 
بیشترین رشد را در دنیا طی سال های اخیر تجربه کرده و خوشبختانه طبق 

آخرین آمار این رشد هنوز ادامه دارد.
شکی نیست که توسعه علمی کشور، درگرو برنامه ریزی دقیق برای هریک از 
حوزه های علمی است و علوم و صنایع دریایی نیز با توجه به جایگاه ویژه دریا 
درکشور نیازمند به تدوین برنامه ای جهت ارتقای فناوری است. خوشبختانه 
دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی در سال های 
اخیر روند رو به رشدی را در پیش گرفته اند و با تدوین سیاست های حمایتی 
مناسب می توان از توان حداکثری پتانسیل موجود در کشور به نحوه احسن 

استفاده نمود. 
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   ط�ی يک س�ال گذش�ته و 
شرايط ايجاد شده در عرصه اقتصادی 
کش�ور، روند فعالی�ت آن مجموعه چه 
سیری داشته اس�ت و همچنین با چه 

چالش هايی روبروست؟
فعالیت این مجموعه بدلیل عدم تامین 
مناب��ع مالی مورد نیاز جهت س��اخت 
شناورهای مورد تقاضای کارفرمایان از 
سوی نظام بانکی موجود کشور هیچگونه 
فعالیت تولیدی در طی سالهای ۱۳9۱ تا کنون 

صورت نگرفته است.
چالش های فراروی شرکت:

اخذ مجوزهای طرح توسعه )مجموعه اقدامات اخذ 
تاسیس مجوز تا راه اندازی یک کارگاه را شامل می 
شود( بدلیل تنگ نظری و بخشی نگری برخی از 
مسئولین و از سوی دیگر دیوان ساالری حاکم بر 
دستگاه های دولتی سرمایه گذار را از کرده خود 
پشیمان نموده و نهایتاً بخش خصوصی را به سمت 
و سوی فعالیت های کاذب غیر تولیدی سوق می 

دهد.
   دستاوردها و فعالیت های مهم 

خود را معرفی نمائید؟
احداث ۱۱۰۰ متر از بازوی ش��مالی موجش��کن 
حوضچه آرامش یارد کش��تی سازی ظرف مدت 

۵ ماه
   مش�کات اصل�ی مجموع�ه 
صنايع دريايی کش�ور را در مقطع کنونی 

چه می دانید؟
الف – تعطیلی پروژه ساخت موج شکن و تجهیز 
کارگاه بدلی��ل عدم همراهی و تفاهم منطقه آزاد 
چابهار با فعالیت کشتی سازی در کرانه ساحلی 

موجود در آن منطقه
ب-بروکراسی دست و پاگیر دوائر دولتی

ج- عدم ارائه تسهیالت از طرف بانکهای عامل 
چ- تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی

   آي�ا در يک س�ال گذش�ته با 
فعالی�ت مش�خصی در راس�تای تحق�ق 
اه�داف " اقتصاد مقاومت�ی" در اين حوزه 
برخورد داش�ته ايد؟ چه موانعی را در اين 

مسیر شاهد بوده ايد؟

خیر . بدلیل عدم همراهی مسئولین منطقه آزاد 
چابهار 

   ب�ا توجه به تاکید دولت مبنی 
ب�ر توجه بیش�تر ب�ه بخ�ش خصوصی، 
چ�ه انتظارات�ی از دول�ت، وزارتخانه ها و 

سازمانهای مرتبط با حوزه دريايی داريد؟
الف- صدور مجوزها در حداقل زمان ممکن
ب- ارائه تسهیالت جهت تامین نقدینگی 

ج- حذف قوانین دست و پاگیر اداری
   " شورای عالی صنايع دريايی" 
در سالهای اخیر فعال تر از گذشته بوده و 
پیگیری ه�ا و اقداماتی را دس�تور کار خود 
دارد، همچنین" قانون توسعه و حمايت از 
صنايع دريايی" در اين شورا مصوب شده 
اما هنوز کامل اجرا نش�ده اس�ت، ارزيابی 
شما از عملکرد اين شورا در سال های اخیر 

چیست؟
حمایت های این شورا در تصویب تسهیالت بانکی 

مورد نیاز ساخت شناور الیروب قابل تقدیر است.
   صنعت دريان�وردی و دريايی 
می تواند يکی از بخش های مهم اقتصادی 
کش�ور باش�د که توس�عه آن با توجه به 
شرايط اقلیمی و جغرافیايی ايران بی ترديد 
نیازمند فراهم کردن زيرس�اختهای الزم 
در اين حوزه اس�ت، چه پیشنهادی برای 
اس�تفاده از اين ظرفیت عظی�م خدادادی 

داريد؟

برگزاری کالس های آموزش��ی برای مس��ئولین 
اجرائی دولتی  ونمایندگان ملت در مجلس جهت 
آش��نایی آنان با این ظرفیت عظی��م خدادادی و 
اهمی��ت صنایع مرتبط با آن در توس��عه اقتصاد 

کشور.
   ب�ه نظر جنابعال�ی با توجه به 
رتبه علمی خوب ايران در جهان مربوط به 
چاپ مقاالت حوزه مهندسی دريا ، چرا از 
اين ظرفیت مهم علمی در صنعت به خوبی 

استفاده نمی شود؟
بدلیل حضور بی رنگ کارشناسان امور دریایی در 
رده های برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور این 
ظرفیت ها همواره مغفول بوده و مغفول نیز خواهد 
ماند مگر اینکه تغییری در بینش مسئولین رده 

اول اجرایی کشور ایجاد گردد.
   ب�ا توج�ه به تصويب " س�ند 
جامع توسعه دريايی کش�ور" ، نظر شما 
در خصوص اجرايی شدن اين سند مهم و 

تاثیر آن بر صنايع دريايی چیست؟
تاثیر قابل توجهی هنوز مشاهده نشده است.

الويت ه�ای  مهمتري�ن     
پیشنهادی ش�ما جهت بررس�ی و طرح 
در قطعنامه پايان�ی " نوزدهمین همايش 

صنايع دريايی" چیست؟
لزوم آشنا شدن مسئولین اجرایی رده اول کشور 
ب��ا اهمیت دریا و صنایع دریای��ی  و نقش آن در 

اقتصاد مقاومتی

بدلیل حضور بی رنگ کارشناسان امور دریایی در رده های برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور این ظرفیت ها همواره مغفول بوده و خواهد ماند 
مگر اینکه تغییری در بینش مسئولین رده اول اجرایی کشور ایجاد گردد.

رسول مرصوصی مديرعامل شرکت دريا امید چابهار

لزوم آشنا شدن مسئولین رده اول کشور با دریا و نقش آن در اقتصاد مقاومتی 
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   جناب آقای مهندس بفرمائید، 
چه اقدامانی در حوزه طرح های توس�عه 
ای و زير ساختی شرکت )کشتی سازی، 
فراساحلی و تعمیرات( انجام شده است؟

اهم طرح های توسعه ای و زیر ساختی و تعمیرات 
در کارخانه کشتی سازی بوشهر شامل: تعمیرات 
داک و سینکرولیفت، الیروبی زیر سینکرولیفت 
داک، بازسازی سیستم ترانسفر و حوضچه مربوطه، 
تعویض ریل های معیوب، تعمیر و اورهال ماشین 

آالت. 
همچنی��ن در مجتمع دریای خ��زر، تعمیرات و 
اورهال س��ینکرولیفت، تعمیر و تعویض ریلهای 
محوطه، تعمیر و تعویض سیس��تم برق کارخانه، 
تعمیر و نگهداری ماشین آالت اسقاط شده که به 
خط کار بازگردانده شوند مانند لیفتراک و جرثقیل 
ها، تعمیرات اساس��ی مخازن سوخت همچنین 
فنداسیون ریلهای سالن تولید و نوسازی ریلها در 
دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آن 

انجام شده است.
در مجموع ظرفیت خوبی در خلیج فارس و دریای 

خزر برای توسعه این بخش شده است.
   شرکت صنعتی دريايی ايران 
)ص�درا( در س�الهای اخیر پ�روژه های 
بس�یاری را انج�ام و به پايان رس�انده 
ام�ا اخیرا مج�ددا توس�ط وزارت خزانه 
داری آمريکا تحريم شده است، به نظر 
جنابعال�ی اين اقدام خصمانه بر فعالیت 

های آن شرکت تاثیری خواهد داشت؟
بخ��ش قابل توجهی از تاثیری ک��ه تحریم ها بر 
صنعت ساخت شناورها داش��ته است مربوط به 
موسسات رده بندی بین المللی کشتی می باشد 
بعنوان نمونه موسسه رده بندی GL دفتر کار خود 
را در ایران تعطیل نموده و با توجه به اینکه کالس 
کشتی افراماکس GL می باشد مجبور به مذاکره با 

دیگر موسسات رده بندی می باشیم.
همچنین در بخش تامین کاال و خرید اقالم پروژه 
ها به طور طبیعی مشکالتی وجود داشته و ادامه 

خواهد داشت.

هر چند که این تحریم ها برای صدرا جدید نمی 
باش��د و حتی ش��رکت صدرا در تمام مدت زمان 
اجرای پروژه های پارس جنوبی نیز از جانب آمریکا 
تحریم بوده است. ولی همانطور که تاکنون بر این 
مشکالت فائق آمده ایم از این به بعد هم با توجه 
به رویکرد اقتصاد مقاومتی بر این مشکالت غلبه 
خواهیم ک��رد، البته در این خصوص با همفکری 
مشاورین حقوقی و امور بازرگانی، بسته سیاستی 
مقابله با تحریم ها تهیه شده است که انشاهلل اجرائی 

خواهد شد.
ضمنا ساز و کارهای مختلفی در سطوح مجلس 
و انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های 
دریایی ایران در حال پیگیری است که بیانیه این 
انجمن در حمایت از ش��رکت صدرا پس از اعالم 
لیست جدید تحریم ها و ارسال آن به فراکسیون 

دریایی مجلس در این راستا بوده است.
   ب�ا اقدامات انجام ش�ده در 
سالهای اخیر وضعیت شرکت صدرا در 

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

های شرکت نیز پیشرفت قابل مالحظه ای را کسب 
ک��رده اند، لذا با توجه ب��ه تمامی اقدامات صورت 
گرفته سهام صدرا از وضعیت بسیار خوبی در بازار 
بورس برخوردار می باش��د بگونه ای که از بهمن 
ماه ۱۳9۴ تا کنون قیمت سهام از ۱۵7 تومان به 
حدود ۸۵۰ تومان رسیده است و در مقاطعی حتی 
به بیش از ۱۱۰۰ تومان رس��یده است ، با حرکت 
رو به جلوی شرکت، وضعیت سهام مطلوب تر نیز 

خواهد شد.
   آخري�ن وضعیت ش�ناور اچ 
ال 5000 چیس�ت و با توج�ه به هزينه 
های مديريت ش�ناورها، وضعیت کاری 
ش�ناورهای صدرا را چگونه ارزيابی می 

کنید؟
ش��ناور HL۵۰۰۰ هم اکنون در اختیار شرکت 
صدرا می باشد، تمامی گواهینامه های الزم جهت 
بهره برداری و نصب س��کوها اخذ شده است و از 
لحاظ فنی کلیه ناوگان شناوری شرکت صدرا آماده 
نصب سکوها و جکت ها می باشد. ضمنا در سال 
گذشته سکوی B۱7 مربوط به شرکت ایزوایکو را 

در حداکثر زمان ۳ ساعت نصب شده است.
   برنامه آن شرکت در راستای 
توسعه میدان فروزان و سلمان در آينده 
چیس�ت و آي�ا در اين پ�روژه ها حضور 

هر چند که این تحریم ها برای صدرا جدید نمی باشد و حتی شرکت صدرا در تمام مدت زمان اجرای پروژه های پارس جنوبی نیز از جانب 
آمریکا تحریم بوده است. ولی همانطور که تاکنون بر این مشکالت فائق آمده ایم از این به بعد هم با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی بر این 
مشکالت غلبه خواهیم کرد. البته در این خصوص با همفکری مشاورین حقوقی و امور بازرگانی، بسته سیاستی مقابله با تحریم ها تهیه شده 

است که انشاهلل اجرائی خواهد شد.

محمد رحیم دهقانی مديرعامل شرکت صنعتی دريايی ايران )صدرا( 

غلبه صدرا بر تحریم ها و مشكالت با رویكرد اقتصاد مقاومتی
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خواهید داشت؟
صدرا در تمامی مناقصات و پروژه های ملی که به 
حوزه کاری این شرکت مربوط باشد حضور داشته 
و آمادگی خود را اعالم می دارد، بدیهی اس��ت که 
صدرا به عن��وان اصلی ترین ظرفیت ملی در این 

بخش، قابل حذف از پروژه های بزرگ نمی باشد.
   ش�رکت صدرای بوشهر می 
تواند بخش زيادی از خدمات مورد نیاز 
در کف دريا، ساخت سکوهای دريايی و 
ش�ناورها را انجام دهد، آيا از تمام اين 

ظرفیت استفاده خواهد شد؟
شرکت صدرا با دارا بودن امکانات، تجهیزات مدرن 
و نیروی انسانی ماهر در جزیره صدرا و سابقه انجام 
پروژه های مختلف در حوزه های فراساحل، خشکی 
و کشتی سازی تمامی ظرفیت و دانش خود را در 

انجام پروژه های ملی در حوزه های مختلف بکار 
خواهد بست.

در برنام��ه تحول در ش��رکت صدرا ح��وزه های 
ماموریتی جدی��دی برای مجموعه های مختلف 
تعریف شده است که می تواند ظرفیت اجرائی این 

مجموعه ها را افزایش دهد.
   ب�ا توج�ه ب�ه نیاز کش�ور به 
نوس�ازی و توس�عه ن�اوگان دريايی در 
بخ�ش های مختلف، برنامه ش�ما برای 
ساخت ش�ناورهای مورد نیاز چیست و 
اين موضوع با چه چالشی همراه است؟

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

جهت باز معم��اری بخش تقاضای ش��ناورهای 
خدماتی داخلی تهیه کرده است تا بتواند ظرفیت 
جدیدی را پیش روی سازندگان داخلی قرار دهد. 
این طرح بعنوان یک ط��رح راهبردی و ملی می 
تواند به صورت جدی ظرفیت های بخش شناوری 

را افزایش دهد.
   چ�ه اقدامات�ی در س�الهای 
اخیر در بخش شناور سازی انجام شده 

است؟
مهمترین اقدام انجام شده در صنعت کشتی سازی 
در صدرا ساخت نفتکش ۱۱۳ هزار تنی افراماکس 
می باش��د که ظرف کمتر از ۲۲ ماه  ساخته شده 

است.
ساخت و تحویل ۳ فرونده شناورهای جمع آوری 
آالین��ده های نفتی به کارفرم��ای مربوطه ) نفت 

خزر(.
ساخت چندین بارج با تناژهای متفاوت در کارخانه 

کشتی سازی جنوب.
   آخري�ن وضعی�ت نفتک�ش 

113 هزار تنی افراماکس چیست؟
امور ثبت کشتی انجام گردیده است و اکنون در حال 
مذاکره برای دریافت کالس بین المللی برای این 
شناور و تحویل آن به کشور ونزوئال می باشیم. طی 
توافق با کارفرما مقرر گردید تیمی جهت بازرسی 
اولیه و تحویل کشتی اول به ایران اعزام نمایند، در 
صورت تایید این تیم، کشتی آماده تحویل به کشور 
خواهد بود. و در سفر آتی رئیس جمهوری ونزوئال 
به ایران کشتی به آن کشور تحویل خواهد شد. در 

خصوص سایر کشتی ها بعد از تحویل اولین کشتی 
مذاکرات ادامه می یابد.

   ب�ا توج�ه به عملک�رد خوب 
آن شرکت در س�اخت و نصب سکوها، 
س�ازه ها و جکت ه�ای فازهای مختلف 
پارس جنوبی، درس آموخته اين پروژه 
ها چیست و چه تجربه ارزنده ای کسب 

نموده ايد؟
شرکت صدرا با حدود نیم قرن سابقه انباشت دانش 
فنی، طراحی، مهندس��ی، ساخت، حمل و نصب 
و راه اندازی پروژه های بزرگ در بخش س��احل، 
فراساحل و سابقه همکاری با شرکت های بزرگی 
 ENI ، Stat Oil ، Total، Technip، نظی��ر
Sell ، Repsol، Samsung، Daewoo و ... را 
دارد و همچنین پروژه های بزرگ و نام آوری نظیر 
پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فاز یک، 
ف��از ۴ و ۵، فازهای 6،7 و ۸، فاز ۱۳، فازهای ۱7-

۱۸، فازهای ۲۲-۲۴، توسعه میدان نفتی سلمان، 
فروزان و .... را انجام داده است. 

حضور فعال متخصصین و کارشناس��ان شرکت 
صدرا و زیر مجموعه، با ارائه سه مقاله و چهار کارگاه 
آموزشی در نوزدهمین همایش های بین المللی 
صنایع دریایی و دریانوردی، خصوصا دو کارگاه با 
عناوین " پوش��ش های دریایی با محوریت درس 
آموخت��ه های پ��روژه های اجرا ش��ده" و " درس 
آموخته های متمایز پروژه نصب سه پایه" مربوط 
به ارائه درس آموخته های پروژه های مذکور می 

باشد.

شرکت صدرا با شرکت      
مهندس�ی و ساخت تاسیس�ات دريايی 
ب�رای لول�ه گ�ذاری در دري�ا همکاری 
داشتند، چه برنامه هايی برای همکاری 
های مشترک بعدی داريد و تعامل صدرا 
با شرکتهای ديگر و همچنین مشارکت 

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

دریایی پررنگ نموده است.

   در پاي�ان با توجه به آنکه در 
آستانه " نوزدهمین همايش بین المللی 
صنايع دريايی " ق�رار داريم، مهمترين 
چال�ش ه�ای کنونی صنع�ت دريايی را 
چ�ه می دانید و مهمتري�ن اولويت های 
پیش�نهادی ش�ما جهت بررسی و طرح 
در قطعنامه پايانی "نوزدهمین همايش 

صنايع دريايی" چیست؟
با توجه به تغییر اکوسیستم کسب و کار در شرایط 
پس از برجام، به تظر می رس��د می توان بیش از 
بیش از ظرفیت بازارهای بین المللی استفاده نمود. 
علیرغم احترام به تمام تالشهای انجام گرفته، ساز و 
کارهای حرفه ای برای افزایش سهم در بازار ساخت 
و تعمیرات از سوی صنعت کشور پیش بینی نشده 
است و به تعبیری، صنعت کشتی سازی با مدل 
های سنتی کارفرما – پیمانکار در حال برنامه ریزی 
است. این در حالی است که تجربه IPC به ما نشان 
داد که باید به دنبال الگوهای حقوقی نوینی برای 

حضور در زنجیره ارزش جهانی صنعت باشیم.
شرکت صدرا دارای توانمندی بالقوه انجام عملیات 
نگهداری و تعمیرات کلیه سکوها در بخش دریا و 
خشکی را در منطقه دارد و با توجه به دانش ساخت 
سکو نیز، امکان ارائه خدمات بهره برداری بلند مدت 

را دارا می باشد.
امیدوارم با تشکیل یک کارگروه حرفه ای و چند 
رشته ای از متخصصین فنی، حقوقی، بازرگانی و 
سیاسی، بتوانیم به زودی شاهد تدوین و ارائه الگوی 

IPC کشتی سازی باشیم.
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خواهید داشت؟
صدرا در تمامی مناقصات و پروژه های ملی که به 
حوزه کاری این شرکت مربوط باشد حضور داشته 
و آمادگی خود را اعالم می دارد، بدیهی اس��ت که 
صدرا به عن��وان اصلی ترین ظرفیت ملی در این 

بخش، قابل حذف از پروژه های بزرگ نمی باشد.
   ش�رکت صدرای بوشهر می 
تواند بخش زيادی از خدمات مورد نیاز 
در کف دريا، ساخت سکوهای دريايی و 
ش�ناورها را انجام دهد، آيا از تمام اين 

ظرفیت استفاده خواهد شد؟
شرکت صدرا با دارا بودن امکانات، تجهیزات مدرن 
و نیروی انسانی ماهر در جزیره صدرا و سابقه انجام 
پروژه های مختلف در حوزه های فراساحل، خشکی 
و کشتی سازی تمامی ظرفیت و دانش خود را در 

انجام پروژه های ملی در حوزه های مختلف بکار 
خواهد بست.

در برنام��ه تحول در ش��رکت صدرا ح��وزه های 
ماموریتی جدی��دی برای مجموعه های مختلف 
تعریف شده است که می تواند ظرفیت اجرائی این 

مجموعه ها را افزایش دهد.
   ب�ا توج�ه ب�ه نیاز کش�ور به 
نوس�ازی و توس�عه ن�اوگان دريايی در 
بخ�ش های مختلف، برنامه ش�ما برای 
ساخت ش�ناورهای مورد نیاز چیست و 
اين موضوع با چه چالشی همراه است؟

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

جهت باز معم��اری بخش تقاضای ش��ناورهای 
خدماتی داخلی تهیه کرده است تا بتواند ظرفیت 
جدیدی را پیش روی سازندگان داخلی قرار دهد. 
این طرح بعنوان یک ط��رح راهبردی و ملی می 
تواند به صورت جدی ظرفیت های بخش شناوری 

را افزایش دهد.
   چ�ه اقدامات�ی در س�الهای 
اخیر در بخش شناور سازی انجام شده 

است؟
مهمترین اقدام انجام شده در صنعت کشتی سازی 
در صدرا ساخت نفتکش ۱۱۳ هزار تنی افراماکس 
می باش��د که ظرف کمتر از ۲۲ ماه  ساخته شده 

است.
ساخت و تحویل ۳ فرونده شناورهای جمع آوری 
آالین��ده های نفتی به کارفرم��ای مربوطه ) نفت 

خزر(.
ساخت چندین بارج با تناژهای متفاوت در کارخانه 

کشتی سازی جنوب.
   آخري�ن وضعی�ت نفتک�ش 

113 هزار تنی افراماکس چیست؟
امور ثبت کشتی انجام گردیده است و اکنون در حال 
مذاکره برای دریافت کالس بین المللی برای این 
شناور و تحویل آن به کشور ونزوئال می باشیم. طی 
توافق با کارفرما مقرر گردید تیمی جهت بازرسی 
اولیه و تحویل کشتی اول به ایران اعزام نمایند، در 
صورت تایید این تیم، کشتی آماده تحویل به کشور 
خواهد بود. و در سفر آتی رئیس جمهوری ونزوئال 
به ایران کشتی به آن کشور تحویل خواهد شد. در 

خصوص سایر کشتی ها بعد از تحویل اولین کشتی 
مذاکرات ادامه می یابد.

   ب�ا توج�ه به عملک�رد خوب 
آن شرکت در س�اخت و نصب سکوها، 
س�ازه ها و جکت ه�ای فازهای مختلف 
پارس جنوبی، درس آموخته اين پروژه 
ها چیست و چه تجربه ارزنده ای کسب 

نموده ايد؟
شرکت صدرا با حدود نیم قرن سابقه انباشت دانش 
فنی، طراحی، مهندس��ی، ساخت، حمل و نصب 
و راه اندازی پروژه های بزرگ در بخش س��احل، 
فراساحل و سابقه همکاری با شرکت های بزرگی 
 ENI ، Stat Oil ، Total، Technip، نظی��ر
Sell ، Repsol، Samsung، Daewoo و ... را 
دارد و همچنین پروژه های بزرگ و نام آوری نظیر 
پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فاز یک، 
ف��از ۴ و ۵، فازهای 6،7 و ۸، فاز ۱۳، فازهای ۱7-

۱۸، فازهای ۲۲-۲۴، توسعه میدان نفتی سلمان، 
فروزان و .... را انجام داده است. 

حضور فعال متخصصین و کارشناس��ان شرکت 
صدرا و زیر مجموعه، با ارائه سه مقاله و چهار کارگاه 
آموزشی در نوزدهمین همایش های بین المللی 
صنایع دریایی و دریانوردی، خصوصا دو کارگاه با 
عناوین " پوش��ش های دریایی با محوریت درس 
آموخت��ه های پ��روژه های اجرا ش��ده" و " درس 
آموخته های متمایز پروژه نصب سه پایه" مربوط 
به ارائه درس آموخته های پروژه های مذکور می 

باشد.

شرکت صدرا با شرکت      
مهندس�ی و ساخت تاسیس�ات دريايی 
ب�رای لول�ه گ�ذاری در دري�ا همکاری 
داشتند، چه برنامه هايی برای همکاری 
های مشترک بعدی داريد و تعامل صدرا 
با شرکتهای ديگر و همچنین مشارکت 

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

دریایی پررنگ نموده است.

   در پاي�ان با توجه به آنکه در 
آستانه " نوزدهمین همايش بین المللی 
صنايع دريايی " ق�رار داريم، مهمترين 
چال�ش ه�ای کنونی صنع�ت دريايی را 
چ�ه می دانید و مهمتري�ن اولويت های 
پیش�نهادی ش�ما جهت بررسی و طرح 
در قطعنامه پايانی "نوزدهمین همايش 

صنايع دريايی" چیست؟
با توجه به تغییر اکوسیستم کسب و کار در شرایط 
پس از برجام، به تظر می رس��د می توان بیش از 
بیش از ظرفیت بازارهای بین المللی استفاده نمود. 
علیرغم احترام به تمام تالشهای انجام گرفته، ساز و 
کارهای حرفه ای برای افزایش سهم در بازار ساخت 
و تعمیرات از سوی صنعت کشور پیش بینی نشده 
است و به تعبیری، صنعت کشتی سازی با مدل 
های سنتی کارفرما – پیمانکار در حال برنامه ریزی 
است. این در حالی است که تجربه IPC به ما نشان 
داد که باید به دنبال الگوهای حقوقی نوینی برای 

حضور در زنجیره ارزش جهانی صنعت باشیم.
شرکت صدرا دارای توانمندی بالقوه انجام عملیات 
نگهداری و تعمیرات کلیه سکوها در بخش دریا و 
خشکی را در منطقه دارد و با توجه به دانش ساخت 
سکو نیز، امکان ارائه خدمات بهره برداری بلند مدت 

را دارا می باشد.
امیدوارم با تشکیل یک کارگروه حرفه ای و چند 
رشته ای از متخصصین فنی، حقوقی، بازرگانی و 
سیاسی، بتوانیم به زودی شاهد تدوین و ارائه الگوی 

IPC کشتی سازی باشیم.

هر چند که این تحریم ها برای صدرا 
جدید نمی باشد و حتی شرکت صدرا در 
تمام مدت زمان اجرای پروژه های پارس 

جنوبی نیز از جانب آمریکا تحریم بوده 
است. ولی همانطور که تاکنون بر این 

مشکالت فائق آمده ایم از این به بعد هم 
با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی بر 

این مشکالت غلبه خواهیم کرد

Marine Engineering
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با حضور امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و 
امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، هشتم آذر از 9 دستاورد 
جدید نیروی دریایی ارتش که به همت متخصصان 
داخلی طراحی و ساخته شده است رونمایی شد. 
این دستاوردها شامل سامانه آزمایشگر اژدرهای 
سبک زیرس��طحی، اتوپایلوت دیجیتال، سوخت 
بومی موتور احتراقی اژدرها، قایق بدون سرنشین 
با قابلیت کنترل از راه دور، بزرگترین ناو آموزشی 
غرب آسیا، پوشش  های نانویی، آزمایشگر موشک 
رعد، خودروی مکران و ش��بیه  س��از بازی جنگ 
است. در ادامه با جزئیات و مشخصات دستاوردهای 

جدید نداجا آشنا می شوید:

1 �� پروژه مرصاد
طراحی و ساخت سامانه جامع آزمایشگر اژدرهای 
سبک ضدزیرسطحی. این سازمانه قابلیت آزمایش 
و بررسی صحت عملکرد کلیه اجزای الکترونیکی و 

الکتریکی اژدر را ایجاد نموده است.
الزم به ذکر است که قبل از ارسال اژدر به یگانهای 

شناور نیاز است صحت عملکرد اجزای آن بررسی 
و تأیید گردد که در گذش��ته این عمل با تقریب 
7۰ درصد و به وس��یله دستگاه های آنالوگ انجام 
می گرفت که با اتالف زمان در حدود ۴۸ ساعت، 
هزینه و ریسک باالتری نسبت به روش جدید در 
عملکرد اژدر می شد که با ساخت آزمایشگر فرآیند 
آموزش و صحت س��نجی به صورت صددرصد و با 
بازه زمانی بس��یار کوتاه در حدود دو ساعت و در 
نتیجه صرفه اقتصادی و همچنین قابلیت اعتماد 

باال گردیده است.

2 �� اتوپايلوت ديجیتال
طراحی و ساخت هدایت کننده خودکار دیجیتال 
براس��اس دانش روز. ش��ایان ذکر است اتوپایلوت 
مهمترین بخش سیستم هدایت، کنترل و ناوبری 
اژدر ب��وده ک��ه از لحظه پرت��اب از یگان حامل تا 
برخورد و انهدام هدف وظیفه هدایت و کنترل اژدر 
را به عه��ده دارد. اتوپایلوت دیجیتال ضمن صرفه 
اقتصادی نسبت به انواع آنالوگ آن دارای قابلیت 
برنامه ریزیهای متعدد به منظور ایجاد روش��های 

نوین در کش��ف و انهدام اهداف زیرسطحی بوده 
و به صورت صددرصد بومی و با اس��تفاده از دانش 
موجود در کشور و رشد فناوری تهدیدات طراحی 
و ساخته شده است. ساخت این سامانه گام بزرگی 
در جهت ساخت اژدرهای بومی و به روز در کشور 

می باشد.

3 �� سوخت بومی موتور احتراقی اژدرها
طراحی و سوخت اتوفیل که این سوخت به عنوان 
منب��ع تولید ان��رژی در اژدره��ای احتراقی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، این سوخت بدون نیاز به 
اکسیژن توانایی ایجاد احتراق و رانش اژدر زیر آب 
را فراهم می نماید شایان ذکر است فناوری ساخت 
این محصول تاکنون در اختیار کشور آمریکا بوده 
است. اژدرهای احتراقی تنها اژدرهایی می باشند 
ک��ه قابلیت افزایش برد و اصاب��ت به هدف با برد 
بلند را دارا می باشند. دستیابی به فناوری ساخت 
این سوخت به موازات پروژه هایی در دست اجرا گام 
بزرگی در جهت طراحی و ساخت اژدرهای بومی 

در داخل کشور می باشد.

9 دستاوردهای جدید نیرو دریایی راهبردی ارتش با حضور جانشین فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی نیروی دریایی، رونمایی شد.

با حضور امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و امیر دريادار خانزادی فرمانده نیروی دريايی ارتش جمهوری اسامی ايران

دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش رونمایی شد
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4 �� پروژه دماوند
طراحی یک فروند قایق بدون سرنشین با قابلیت 
کنت��رل از راه دور و مجه��ز و انواع تجهیزات ضد 
جنگهای الکترونیکی و صوتی زیرآبی که در هنگام 
رزم با به آب انداخته ش��دن و جدا شدن از یگان 
حام��ل خود و حرکت به س��مت خطوط از پیش 
تعیین شده باعث اختالل در تمامی سیستم های 
راهداری، هدایت تیر، س��ونار و انحراف اژدر شده 
که این مهم باعث مصونیت بخشی یگان حامل از 

تهدیدات ذکرشده می گردد.

5 �� ناو آموزشی خلیج فارس
طراحی مفهومی بزرگترین ناو آموزشی غرب آسیا 
به طول ۱۳۵ متر و عرض ۱6 متر که با برخورداری 
از ان��واع س��امانه های ران��ش، هدای��ت و ناوبری، 
رادارهای پیش��رفته و س��الح به روز نداجا عالوه 
بر امکان دفاع از خود در ش��رایط نبرد به گونه ای 
طراحی شده که در حین مأموریت آموزشی خود 
توانایی آموزشی ۲۳۰ نفر دانش آموز و دانشجوی 
دانشکده های علوم دریایی نظامی و غیرنظامی را 

به طور همزمان دارا می باشد.

6 �� پوشش هايی نانويی
استفاده از فناوری نانو و ساخت پوششهای نانوساختار 
جهت پوشش دهی مناس��ب انواع سازه، تجهیزات، 
مخازن و بدنه ش��ناورهای سطحی، زیرسطحی و 
پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش که با توجه به 
آزمایشهای به عمل آمده و محاسبه میزان مقاومت آن 
در برابر خوردگی ناشی از عوامل نامطلوب محیطی 
در مجاورت رطوبت، آب شور دریا، و مایعات خورنده، 
عمر مفید موارد آزمایش شده دو تا سه برابر افزایش 
یافته که این مهم موجب کاهش هزینه های تعمیر و 
نگهداری و افزایش طول عمر مفید آنها خواهد شد.

7 �� آزمايشگر موشک رعد
سامانه موشک رعد دریاپایه توانمندی انهدام کلیه 
هدفهای سطحی و پروازی دشمن را دارا می باشد. این 
سامانه با قابلیت آزمایش کلیه بخشهای الکترونیک، 
مگاترونیک و رادیویی موشک رعد ضمن تأیید اشکال 
احتمالی و اطمینان از صحت عملکرد صحیح موشک 
تمامی مراحل و زمانبندی قسمت های مختلف را از 
لحظه پرتاب، رهگیری، ردگیری و اصابت به هدف 
آزمایش می نماید، ساخت این سامانه جهت پرتاب 

موشکها کمک شایانی را به محققین و متخصصین 
حوزه موشکی جهت بهینه سازی و ساخت این نوع 

از موشکها می نماید.

8 �� پروژه نقش
شبیه ساز بازی جنگ به منظور افزایش مهارت کارکنان 
یگانهای ش��ناور رزم��ی و اجرای انواع س��ناریوهای 
تاکتیکی در حین نبرد طراحی و ساخته شده است. 
پروژه مذکور قادر به شبیه س��ازی صحنه نبرد و نیز 
کلیه تجهیزات موجود در اتاق عملیات و پل فرماندهی 
یگانهای رزمی بوده که با بهره برداری از آن در مناطق 
عملیات��ی به همراه فرماندهان ش��ناورهای رزمی در 
آرایش ناوشکن ها به نبرد پرداخته و می تواند به مانند 
یک عملیات واقعی ضمن هدایت و ناوبری شناورهای 

خودی در منطقه مأموریت اجرای عملیات کند.

9 �� خودروی مکران921
خودروی تاکتیکی مکران9۲۱ توسط فرماندهی 
ترابری و فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اس��المی ایران ساخته 

شده است.

Marine Engineering
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و  چالش ه�ا  مهمتري�ن     
کمبودهاي�ی که در ح�ال حاضر در بخش 
آموزش و تحقیقات دريايی در آن مجموعه 
وجود دارد چیست و در جهت رفع آنها چه 

اقداماتی می تواند صورت گیرد؟
در حال حاضر با توجه به شرایط خاص اقتصادی 
و مشکالت  مالی  نقدینگی موجود در کشور، اکثر 
ارگانه��ای دریایی چه در بخ��ش دولتی و چه در 
بخش خصوصی متاثر از این مشکالت شده اند و 
بدنبال آن حجم و تنوع قراردادهای تحقیقاتی بسیار 
کاهش یافته است. این چالش مشکالت مختلفی را 
برای مجموعه های تحقیقاتی پیش��رو ایجاد می 
کند و باعث می شود که ارتباط بین این موسسات 
آموزشی و تحقیقاتی با صنعت دریایی کشور ارتباط 
محدودی گردد. بطوریکه در چنین شرایطی امکان 
تعریف پ��روژ های بلند مدت و پروژ های مهم در 
مقیاس ملی و تامین منابع مالی آنها صورت نمی 
پذیرد و صرفا به پروژ های مقیاس کوچک )از نظر 

زمانی و حجم ریالی( پرداخته می شود.   
   مهمتري�ن دس�تاوردهای آن 
مجموعه در بخ�ش پژوهش و تحقیقات 
دريايی طی سال های اخیر چه بوده است؟

پژوهش��کده علوم و فناوری زیر دریا در دانش��گاه 
صنعتی اصفهان در سالهای اخیر علیرغم مسائل 

و مشکالت بسیار زیادی که با آن مواجه بوده است 
توانسته است مجموعه اقدامات موثری را به انجام 
رساند. از جمله این اقدامات می توان به پیشرفت 
ص��د درصدی ط��رح کالن پای��ش و پیش بینی 
دریایی کشور، رونمایی از دستاوردهای این طرح در 
سطح کشور، بهینه سازی و راهبری تجهیزات اندازه 
گیری مشخصه های دریایی در بنادر کشور، تجهیز 
آزمایشگاه کالیبراس��یون تجهیزات اندازه گیری 
مش��خصه های دریایی، طراحی و ساخت اولین 
ربات کابلی آب عمیق ایران، اتمام طراحی موتور 
مغناطیس دائم برای کاربرد های خاص، پژوهش 
در مورد عیب یابی و تعمیر انواع پمپ های فشار 
باال در سکوهای نفتی و تدوین نقشه راه در مورد 

یکی از شناورهای زیر سطحی  را نام برد. 
   آيا آزمايشگاه  های عملی و نرم 
افزارهايی تخصصی در آن مجموعه وجود 

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

های دریایی، آزمایش��گاه خوردگی س��ریع بتون، 
آزمایشگاه عملکرد شناورهای زیر سطحی هوشمند 

در فضای مجازی اشاره کرد. 
   آن مجموع�ه چ�ه اقدام�ی ب�رای 
کاربردی تر کردن تحقیقات، پژوهش ها و پايان 

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

این پژوهشکده شده است. 
   ارزياب�ی جنابعال�ی از ارتب�اط 
صنعت و دانشگاه در سالهای اخیر چیست؟ 
چه پیش�رفت هايی داشته و با چه چالش 

هايی روبروست؟ 
متاس��فانه ارتباط هدفمن��د و موثر بین صنعت 
و دانش��گاه از حجم و کیفیت مناس��ب برخوردار 
نیست و این موضوع شامل ارتباط صنایع دریایی 
و دانشگاههای مرتبط نیز می گردد. باور مسئولین 
به جوان��ان و متخصصان ایرانی و دانش��گاهی و 
اعتماد آنها به فناوری ایرانی مهمترین ش��اخص 
در حمایت از پژوهشهای کاربردی و جهت گیری 
درحل مش��کالت صنعت اس��ت. دانشگاهها نیز 
بایس��تی با درک واقع بینانه از نیازهای صنعت و 
انجام  پژوهشهای کاربردی پاسخگوی این اعتماد 
باشند. هر دو بخش صنعت و دانشگاه در تضعیف 
و یا تقویت این ارتباط دارای نقش اساسی هستند 
و طبیعت��ا نمی توان بصورت یکطرفه به حل این 
موضوع پرداخ��ت. علیرغم محدودیتهای موجود 

متاس�فانه ارتباط هدفمند و موثر بین صنعت و دانش�گاه از حجم و کیفیت مناسب برخوردار نیست و این موضوع شامل ارتباط صنایع 
دریایی و دانش�گاههای مرتبط نیز می گردد. باور مس�ئولین به جوانان و متخصصان ایرانی و دانشگاهی و اعتماد آنها به فناوری ایرانی 

مهمترین شاخص در حمایت از پژوهشهای کاربردی و جهت گیری درحل مشکالت صنعت است. 

دکتر احمد رضا زمانی پژوهشکده علوم و فناوری زير دريا- دانشگاه صنعتی اصفهان 

اعتماد به فناوری ایرانی و باور مسئولین به جوانان متخصص و دانشگاهی  
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الگوهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد چگونه 
یک ارتباط هدفمند و مبتنی بر اعتماد دو جانبه 
منجر به همکاری طوالنی مدت و موثر دانشگاه و 

صنعت خواهد شد.
   ب�ا توجه به افزايش ش�رکت 
ه�ای دان�ش بنی�ان و گس�ترش فعالیت 
آنها، ارزيابی ش�ما جهت اس�تفاده از اين 
فرصت برای توسعه اقتصادی دانش بنیان 

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

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

طرحهای کاربردی خود از حمایت سازمان بنادر و 
دریانوردی و همچنین معاونت علمی و فنی ریاست 
جمهوری در طرح کالن پایش و پیش بینی دریایی 
کشور برخوردار بوده که به دستاوردهای با ارزشی 
نیز منجر ش��ده است. همچنین در یکی دیگر از 
طرحهای جاری در این پژوهشکده در مورد ربات 
آب عمیق، همکاری قوی و حمایت الزم از طرف 
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 

صورت پذیرفته است. 
   ب�ه نظر جنابعالی ب�ا توجه به 
رتب�ه علمی خوب اي�ران در جهان مربوط 
به چاپ مقاالت حوزه مهندس�ی دريا، چرا 
از اين ظرفیت مهم علمی در صنعت بخوبی 

استفاده نمی شود؟ 
همانطوریکه در متن سوال مشخص نموده اید، از 
نظر آمار انتشار مقاالت در حوزه مهندسی دریا در 
سالهای اخیر همانند آمار کلی تولید علم در کشور 
باال رفته است. منتها باید دید چه بخشی از این آمار 
در نتیجه نیاز های مرتبط با صنعت و رفع مشکالت 
صنایع دریایی ش��کل گرفته است؟ چه بخشی از 
آنها منجر به ش��کل گیری فناوری شده است و یا 
دورنمای مناسبی برای ایجاد یک فناوری دارند؟ چه 
بخشی از این مقاالت بصورت پیوسته و در نتیجه 
یک کار بلند مدت بوده اس��ت، چه بخشی از این 
مقاالت در نتیجه یک کار منس��جم تیمی و بویژه 
فعالیتهای بین رش��ته ای بوده است ؟ چه بخشی 
از آنه��ا در نتیجه انجام طرحهای محوری و کالن 
تعریف شده در حوزه دریا بوده است؟ این سواالت و 
سواالت مشابه نشان می دهد که رشد آمار مقاالت 
نمی تواند به تنهایی قابل استناد بوده و پارامتر های 

تاثیر گذار دیگری را نیز باید در نظر داشت .
   ب�ا توجه به نهايی س�ازی 11 
محور فناوری در نقشه راه فناوری دريايی 
کش�ور و همکاری دانش�گاه ها و مراکز در 
تدوين آن، ارزيابی و نظر شما در خصوص 

اين نقشه راه چیست؟ 
ضمن تقدیر از فعالیت انجام ش��ده در راس��تای 

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

انجام نمی پذیرد. 
اولويت ه�اي  مهمتري�ن     
پیشنهادي ش�ما جهت بررسي و طرح در 
قطعنام�ه پاياني "نوزدهمین همايش بین 

المللی صنايع دريايی" چیست؟ 
دریا و سواحل آبی کشور به منزله یک ثروت عظیم 
ملی هستند. استفاده از ظرفیتهای بسیار باالی دریا و 
توجه  ویژه متولیان به پژوهشهای کاربردی از طریق 
انج��ام طرحهای محوری، طرحه��ای کالن و بین 
رشته ای در حوزه دریا اهمیت زیادی دارد. بنابراین 
پیشنهاد می نمایم متناسب با نقشه راه تدوین شده، 
با تعری��ف طرحهای کالن ملی فن��اوری دریایی، 
زمینه های فعالیت منسجم تر و وسیع تر در سطح 
دانشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی وابسته صورت 
پذی��رد و به صورت واقعی اعتبارات الزم تخصیص 
داده شود. متاسفانه حجم اعتبارات تخصیص داده 
شده در بخش تحقیقات دریایی بسیار محدود بوده 
و با نیازهای فعلی و آتی کشور همخوانی ندارد. تعداد 
طرحهای کالن مصوب در حوزه دریا، اعتبارات پیش 
بینی ش��ده و مهم تر از همه اعتبارات محقق شده 

گویای این موضوع است. 
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و  چالش ه�ا  مهمتري�ن     
کمبودهاي�ی که در ح�ال حاضر در بخش 
آموزش و تحقیقات دريايی در آن مجموعه 
وجود دارد چیست و در جهت رفع آنها چه 

اقداماتی می تواند صورت گیرد؟
در طی س��الهای گذش��ته اقدامات مناسبی در 
بخش تحقیقات دریایی صورت گرفته اس��ت که 
از آن جمله ایجاد هسته صنایع دریایی در معاونت 
علمی پژوهشی ریاس��ت جمهوری، ایجاد قطب 
صنایع دریایی و تاسیس  صندوق توسعه صنایع 
دریایی کش��ور در سال ۱۳۸۸ بوده است. احداث 
کانال تست شناورها و سازه های دریایی در سطح 
ملی نیز از جمله اقداماتی بوده است که می تواند در 
امر بهبود تحقیقات در حوزه صنایع دریایی کمکی 
شایان نماید. هرچند در حوزه آموزش تعدادی از 
دانشگاه های دولتی نظیر دانشگاه صنعتی شریف, 
دانش��گاه امیرکبیر و چند دانش��گاه دیگر فعال 
می باش��ند و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اس��المی نیز در این زمینه فعال می باش��د، لکن 
ضروری است توسعه رشته های تخصصی هنوز در 

بخش آموزش مورد توجه بیشتر قرار گیرد. 
   مهمتري�ن دس�تاوردهای آن 
مجموعه در بخ�ش پژوهش و تحقیقات 
دريايی طی سال های اخیر چه بوده است؟

همکاری در پروژه های صنعتی، نظیر پژوهش در 
حوزه طراحی شناورهای تندرو، بهبود سیستم های 
رانش، بررسی هیدرودینامیکی سازه های دریایی و 
نحوه اصالح در طراحی آنها، از جمله این فعالیت ها 

بوده است.
   آي�ا آزمايش�گاه های علم�ی و 
نرم افزارهاي�ی تخصص�ی در آن مجموعه 
وجود دارد و با چه کمبودهايی همراه است؟

در حال حاضر آزمایشگاه صنایع دریایی دانشگاه 
صنعتی ش��ریف در زمره معدود آزمایشگاه های 
موجود در کش��ور می باشد که مورد بهره برداری 
اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی می باشد. 
این آزمایش��گاه دارای کانال تست شناور مدل، 
کانال تولید موج و تونل کاویتاس��یون می باشد 
که در آزمایش پروانه های شناورها می تواند مورد 

دانشگاه می تواند در کسب دانش فنی و انتقال تکنولوژی کمک شایانی به صنعت نماید. ضروری است اساتید دانشگاه به عنوان مشاوران 
فناوری در کنار صنایع قرار گیرند تا هم خود با مشکالت صنعت آشنا شوند و هم بتوانند از توانمندی های علمی خود در بخش مشاوره به 

صنعت و مشخص کردن نیازهای فناوری و کمک در دستیابی به آنها بهره  گیرند.

دکتر مجید عباسپور مدير گروه صنايع دريايی دانشگاه صنعتی شريف 

کمک شایان دانشگاه در کسب دانش فنی و انتقال تكنولوژی به صنعت

وزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله 

نهادهایی هستند که در طول سالهای گذشته 

حرکت های مثبتی در جهت حمایت در حوزه آموزش 

و پژوهش صنایع دریایی انجام داده اند. لکن امکان 

استفاده از تسهیالتی نظیر سهولت در تامین قطعات 

مورد نیاز صنایع دریایی و تسریع در آنها نیازمند تدوین 

قوانینی است که این مهم از طریق مجلس شورای 

اسالمی امکان پذیر خواهد شد.
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استفاده قرار گیرد. طبیعی است انجام آزمایشات 
با دقت بیشتر نیازمند تجهیزات بیشتری از جمله 

کانال تست با ابعاد بزرگتری می باشد.
   آن مجموعه چه اقداماتی برای 
کاربردی تر کردن تحقیقات, پژوهش ها و 

پايان نامه های دانشجويی داشته است؟
همانگونه که مطلع هس��تید نقش��ه راه صنایع 
دریای��ی با همکاری متخصصین و اعضای هیات 
علمی دانشگاه های کشور تدوین گردیده و آخرین 
مراحل تصویب را س��پری می نمای��د. امیدواریم 
پیش بینی های صورت گرفته در این نقش��ه راه 
بتواند در جهت کاربردی نمودن تحقیقات و پایان 

نامه های دانشجویی موثر باشد.
   ارزياب�ی جنابعال�ی از ارتباط 
صنع�ت و دانش�گاه در س�ال های اخی�ر 
چیست؟ چه پیشرفت هايی داشته و با چه 

چالش هايی روبروست؟
طی سال های گذشته همواره گالیه دانشگاهیان 
بی توجه��ی صنعت به دانش��گاه و گالیه صنایع 
ناکارامدی دانش��گاه ها در کم��ک به صنایع بوده 
اس��ت. بارها از زبان مدیران صنعتی شنیده شده 
که واگذاری کار به دانشگاه موجب طوالنی شدن 
و بعضاً منجر به عدم اجرای خواسته های صنعت 
شده است. بنده به خاطر دارم که یکی از سازمان ها 
نیاز به تعدادی شناور داشت و به منظور کمک به 
ساخت داخل مقرر شد که ۲ شناور در کشور هلند 
با حضور کارشناسانی از صنعت داخل، ۲ شناور در 
داخل با حضور کارشناسان خارجی و ۲ شناور کاًل 
در داخل ساخته شود )به غیر از سیستم رانش(. 
بخش اول انجام، ولی بخش دوم بس��یار طوالنی 
گردی��د تا جایی که صنعت هلندی درخواس��ت 
س��اخت در داخل هلند را نمود. در مورد دیگری 
سفارش یک نفتکش به یک شرکت کره ای داده 
شده بود، لکن در بخش نظارت بر ساخت مکانیزم 
مش��خصی که بتواند منجر به انتقال دانش فنی 
بش��ود صورت نگرفته بود. به نظر بنده دانش��گاه 
می تواند در کسب دانش فنی و انتقال تکنولوژی 
کمک ش��ایانی به صنعت نماید. ضروری اس��ت 
اساتید دانشگاه به عنوان مشاوران فناوری در کنار 
صنایع قرار گیرند تا هم خود با مشکالت صنعت 
آشنا ش��ده و هم بتوانند از توانمندی های علمی 
خود در بخش مشاوره به صنعت و مشخص کردن 
نیازهای فناوری و کمک در دستیابی به آنها بهره  
گیرند. تا زمانی که اعمال سیاستی برد-برد برای 
صنعت و دانش��گاه وجود نداشته باشد مشکالت 

موجود بین این دو نهاد پا برجا خواهد ماند.
   با توجه به افزايش شرکت های 

دانش بنیان و گسترش فعالیت آنها، ارزيابی 
شما جهت اس�تفاده از اين فرصت برای 

توسعه اقتصادی دانش بنیان چیست؟
با توجه به گسترش رشته های مرتبط با مهندسی 
دریا و دور ساختن فارغ التحصیالن این رشته ها 
از تفکر کارکردن در نهادها، سازمان ها، و صنایع 
وابس��ته به دولت، ضروری است تسهیالت الزم 
برای توس��عه بیش��تر ش��رکت های دانش بنیان 
فراهم گردد. این ش��رکت ها نباید صرفاً محصول 
محور بوده بلکه در زمینه ارائه خدمات صنعتی، 

مشاوره ای و طراحی نیز بتوانند فعالیت نمایند. 
   آي�ا توجه و حمايت الزم به حوزه 
آموزش و تحقیقات دريايی از سوی وزارتخانه ها 

و ساير مراکز ذيربط صورت می گیرد؟
وزارت صنایع، س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله 
نهادهایی هس��تند که در طول س��الهای گذشته 
حرکت ه��ای مثبتی در جهت حمای��ت در حوزه 
آموزش و پژوهش صنایع دریایی انجام داده اند. لکن 
امکان استفاده از تسهیالتی نظیر سهولت در تامین 
قطعات مورد نیاز صنایع دریایی و تس��ریع در آنها 
نیازمند تدوین قوانینی است که این مهم از طریق 

مجلس شورای اسالمی امکان پذیر خواهد شد.
   ب�ه نظر جنابعال�ی با توجه به 
رتبه علمی خوب ايران در جهان مربوط به 
چاپ مقاالت حوزه مهندس�ی دريا چرا از 
اين ظرفیت مهم علمی در صنعت به خوبی 

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

و ی��ا عمل نکردن ب��ه راه حل هایی که در جهت 
برقراری ارتباط مناس��ب بین صنعت و دانشگاه 
که آنهم خود به نوعی به نبود مکانیزم هایی قابل 
قبول برمی گردد، موجب ش��ده اس��ت که از این 
توانمندی ها در حد قابل قبول بهره گرفته نشود. 

   با توجه به نهايی س�ازی 11 
محور فناوری در نقشه راه فناوری دريايی 
کشور و همکاری دانش�گاه ها و مراکز در 
تدوين  آن، ارزيابی و نظر شما در خصوص 

اين نقشه راه چیست؟
بنده در بخشی از تدوین نقشه راه فناوری دریایی 
کشور مشارکت داشته و کلیه محورهای آن را نیز 
مورد مطالعه و بررسی قرار داده ام. به نظر می رسد 
در صورتی که همه سازمان ها و صنایع ذیربط به 
این نقشه راه عمل نمایند، می توان شاهد تحول 
مناسبی در این بخش از صنعت مهم کشور بود. 

اولويت ه�ای  مهمتري�ن     
پیشنهادی ش�ما جهت بررس�ی و طرح 
در قطعنامه پايان�ی »نوزدهمین همايش 

بین المللی صنايع دريايی« چیست؟
۱- رفع مش��کالت موج��ود در رابطه با صندوق 

توسعه صنایع دریایی کشور
۲- ایجاد مکانیزم های مالی و اجرایی جهت حضور 
متخصصین و اس��اتید حوزه  صنای��ع دریایی در 

صنایع دریایی کشور در قالب امور مشاوره ای و...
۳- تالش در جهت تدوین و تکمیل استانداردهای 

مرتبط با ساخت و نگهداری شناورهای دریایی
۴- تقویت شرکت های گواهی دهنده کیفیت در 
حوزه صنایع دریایی به نحوی که بتوانند در عرصه 
بین المللی با شرکت های خارجی رقابت نمایند. 

۵- تالش بیش��تر در آموزش، جهت ارتقا توجه 
به فرهنگ اس��تفاده از دریا در مقاطع تحصیلی 

ابتدایی و متوسطه
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مهندس ابوالقاسم رحمانی، تاسیسات دریایی را 
نخستین ش��رکت دارای امکانات ویژه فراساحلی 
 Asset ،نفت و گاز در منطقه دانست که شناورها
و مدیریت این ش��رکت، ویژگ��ی های کم نظیر 

شرکت تاسیسات دریایی به شمار می آیند.
وی با طرح این موضوع که یکی از شناورهای این 
شرکت اخیرا به رکورد ۲,7 کیلومتر عملیات لوله 
گذاری در اجرای پروژه های در حال اجرا؛ دست 
یافته اس��ت؛ به قابلیت نصب سازه هایی با وزن ۵ 
هزار تن تاکید کرد. به گفته این مقام مسئول، در 
این مدت حدود ۲۴۰۰ کیلومتر خط لوله ۳۲ اینچ  
در بس��تر دریا نصب شده؛ این در حالی است که 
امکانات یاد شده در ده سال گذشته در این کشور 

وجود نداشته است.
مهندس رحمانی همچنین تصریح کرد: به اعتقاد 
ش��رکت های معتبر بین المللی طرف مذاکره با 
IOEC ) ک��ه با برخی از آنه��ا توافق نامه هایی 
منعقد ش��ده است(، شرکت تاسیس��ات دریایی 

از لحاظ فنی، مهندس��ی، تامی��ن کاال و خدمات 
همچنین در خص��وص امکان��ات اجرایی حرف 

نخست را  می زند.
وی با تاکید بر اینکه ش��رکت متبوعش در هر ۴ 
مناقصه فاز ۱۱ پارس جنوبی از س��وی ش��رکت 
توتال، تعیین صالحیت شده است،  تصریح کرد: 
خوشبختانه ظرفیت های IOEC از لحاظ فنی، 
 مهندسی و اجرایی در هر ۴ مناقصه مربوط به پروژه 

فراساحل فاز۱۱ پارس جنوبی تایید شده است. 
مدیر عامل بزرگترین ش��رکت فراساحلی کشور 
با تاکید بر اینکه تا زمان مش��خص ش��دن نتایج 
ب��رای مناقصه های فاز ۱۱ که ب��ه یک تا یک و 
نیم س��ال زمان نیاز دارد؛ نیازمند واگذاری پروژه 
های دیگر به این ش��رکت فعال در عرصه نفت و 
گاز فراساحلی هستیم، افزود: تا آنزمان پروژه های 
دیگری نیز وجود دارد که در صورت واگذاری آنها 
به تاسیسات دریایی می توانیم شرایط کنونی این 

شرکت را بهبود بخشیم.
وی همچنین ادام��ه داد: به رغم توانمندی های 
نیروی انسانی متخصص این شرکت؛ ولی نگهداری 
نیروهای فنی و مهندس��ی تاسیسات دریایی، در 
ش��رایطی که پروژه ها به پایان خود نزدیک می 

گردد؛ دشوار به نظر می رسد.
مهندس رحمانی با تاکید بر اینکه این نیروهای 
متخصص با امید ب��ه آینده فعالیت می کنند تا 
شرکت تاسیسات دریایی بتواند همچون گذشته 
راهبری حجم زیادی از پروژه های صنعت نفت و 
گاز دریایی را به انجام رساند، تصریح کرد: نیروهای 
انسانی ما که سالها برایشان سرمایه گذاری شده 

است Asset این شرکت به شمار می آیند.
وی با تاکید بر اینکه نگهداری امکانات و ظرفیت 
های ایجاد شده در این شرکت تخصصی نیازمند 
توجه ویژه از س��وی مسئولین کشور است، ادامه 
داد: پی��ش از این درصورتیکه مطرح می ش��د؛ 
خطوط لوله دریایی می بایست در عمق 7۰ متری 
دری��ا، نصب گردد؛  تا حد زیادی عجیب و دور از 
ذهن می نمود؛ این در حالی است که ظرفیت یاد 

شده هم اکنون در کشور ایجاد شده است. 
مدیرعامل شرکت تاسیس��ات دریایی در بخش 
دیگری از س��خنانش با تاکی��د بر اینکه تا پیش 

از ای��ن )در اوج کاری ش��رکت( بالغ ب��ر ۴ هزار 
نفر در یاردهای تاسیس��ات دریایی در خرمشهر 
فعالیت داشته اند، ادامه داد:  با پایان یافتن پروژه 
ها، این تعداد هم اکنون کاهش یافته و امید می 
رود با واگذاری پروژه های جدید به این ش��رکت 
فراساحلی شاهد افزایش اشتغال زایی در منطقه 

محروم خرمشهر باشیم.
وی با اشاره به سکوهای پروژه میدان نفتی فروزان 
که تا پیش از این در کره س��اخته می ش��د نیز 
ادامه داد: در دوران پیشین مدیریتی این شرکت، 
ساخت دو سکوی فروزان به کره واگذار شده بود؛ 
این در حالی اس��ت که با تالش های انجام شده 
دو س��کوی 6 و 7 هزار تنی تولیدی و مس��کونی 
این میدان به منظور تکمیل مراحل ساخت از کره 
به ایران منتقل و شرکت کره ای خلع ید شد تا با 
ساخت این سازه ها در ایران شاهد اشتغال زایی 

در این منطقه باشیم. 
وی اب��راز امیدواری کرد؛ ب��ا تخصیص اعتبار به 
منظور ساخت این سازه ها به شرکت تاسیسات 

دریایی شاهد اجرای به موقع این پروژه باشیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با اشاره به توانمندی و ظرفیت های شرکت تحت مدیریت خود گفت: این شرکت 
حرف نخست را نه تنها در ایران بلکه در منطقه می زند.

مهندس ابوالقاسم رحمانی مديرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دريايی ايران

تاسیسات دریایی حرف نخست را نه تنها در ایران بلكه در منطقه می زند
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یکی از مشکالت و دغدغه ها در حال حاضر حضور دریانورد خارجی بر روی شناورهای کشورمان است که با توجه به فرمایشات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در خصوص اشتغال، امید آن است بتوانیم با حمایت ارگان ها، شاهد آن باشیم که حضور نیروی خارجی بسیار کمرنگ تر از سابق شود.

سامان رضايی نايب رئیس انجمن صنفی کارگری دريانوردان تجاری ايران

گردش چرخه اقتصاد و اشتغال با بومی سازی در حوزه دریایی و دریانوردی

   طي يک سال گذشته و شرايط 
ايجاد شده در عرصه اقتصادی کشور، روند 
فعالیت آن مجموعه چه سیري داشته است 

و همچنین با چه چالش هايی روبروست؟ 
همانگونه که از نام و عنوان انجمن صنفی پیداست، 
انجمن یک مجموعه و سازمان مردم نهاد هست و 
ماموریت اصلی و  وظیفه آن حل مشکالت صنفی 
و ایجاد پویایی و نشاط در فضا و محیط های کار در 
صنعت دریایی است. و با اینکه به صورت مستقیم 
در عرصه اقتص��ادی ورود نمی کند، اما با تکیه و 
تاکید بر نقش تعیین کنن��ده  و منحصر به فرد، 
نیروی متخصص دریایی و دریانوردان و لزوم توجه 
معقول و منطقی به نیازهای صنفی این نیرو، یاری 
رسان کلیه سازمانها و شرکتهای تجاری فعال در 

عرصه دریایی است.
خوشبختانه با توجه به فعالیتهای گسترده انجمن  
در س��ال های اخیر، باعث ش��ده ت��ا نگاه و توجه 
سازمانها و نهادهای تصمیم گیر به این مجموعه 
صنفی و مردم نهاد تغییر کند و مسئولین روی آن 
حساب بیشتری داشته باشند، همچنین استقبال 
جامعه دریایی و دریانوردان از این فعالیتها، نشان از 
ضرورت و نیاز به فعالیت مجموعه ای مانند انجمن 
صنفی می باشد، به عبارت بهتر صنعت کارآمد با 
بازدهی ب��اال در گروی صنف پویا و صنف پویا در 
گروی فعالیت مجموعه های مردم نهادی همچون 

انجمن صنفی می باشد.
   دستاوردها و فعالیت های مهم 

خود را معرفی نمائید؟
- گس��ترش حوزه های هم��کاری در دو بخش 
داخل��ی وبین الملل��ی و افزایش نقش انجمن به 
عن��وان نظر و صدای مس��تقیم و بدون واس��طه 
دریان��وردان ایرانی در اجالس های بین المللی و 

انتقال این نظر به مسئولین و سازمانهای تصمیم 
گیر در حوزه دریا و دریانوردی، گزارشات و نتایج 
این جلسات و همکاریها ، از طریق ابزار رسانه ای 
انجمن و از جمله س��ایت و نشریه کرانه و کانال 
تلگرامی انجم��ن و ... و همچنین مصاحبه های 
متع��دد با خبر گزاریها به اط��الع جامعه دریایی 

کشور رسانده شده است.
- ایجاد ارتباط نزدیک  با جامعه دریایی و پیگیری 
مطالبات صنفی دریانوردان در دو بخش شرکتهای 
دولتی مانند شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی ج.ا.ا و 
بخش دریانوردان آزاد که خوشبختانه که در برخی 
موارد با موفقیت کامل همراه بوده و در برخی موارد 

هم در حال پیگیری و رایزنی هستیم..
   مش�کات اصل�ي مجموع�ه 
صنايع دريايي کش�ور را در مقطع کنوني 

چه می دانید؟ 
توجه ناکافی و با عدم وجود یک نقشه جامع  راه 
در ای��ن صنعت به عنوان یکی از ارکان توس��عه و 
پیش��رفت ملی، مش��ارکت پایین و غیر هدفمند 
نیروی کار متخصص و منابع انسانی در این حوزه 
و عدم تعریف و به کار گیری نقش این نیرو در این 
نقشه راه. همچنین بیگانگی و فاصله بین صنعت 
و دانش��گاه در این حوزه بسیار مشهود هست به 
گونه ای که بخش اعظمی از تحقیقات و پایان نامه 
های دانشگاهی هیچگونه سازگاری و همگامی با 

نیازهای روز صنعت ندارند.
   آي�ا در يک س�ال گذش�ته با 
فعالی�ت مش�خصي در راس�تای تحق�ق 
اهداف "اقتص�اد مقاومت�ی" در اين حوزه 
برخورد داش�ته ايد؟ چه موانع�ی را در اين 

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

در دیگر کشورهاست. 

یکی از مشکالت و دغدغه ها در حال حاضر حضور 
دریانورد خارجی بر روی ش��ناورهای کش��ورمان 
اس��ت که با توجه به فرمایشات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در خصوص اش��تغال امید آن است که 
انجمن بتواند با حمایت ارگان ها شاهد آن باشیم 
که حضور نیروی خارجی بسیار کمرنگ تر از سابق 

خواهد شد.
   ب�ا توجه به تأکید دولت مبنی 
ب�ر توجه بیش�تر ب�ه بخ�ش خصوصي، 
چ�ه انتظارات�ي از دول�ت، وزارتخانه ها و 

سازمانهای مرتبط با حوزه دريايي داريد؟
انجمن ی��ک مجموعه خصوصی نیس��ت اما به 
عن��وان یک مجموعه مردم نهاد انتظارش از این 
ارگان ه��ا و وزارت خانه ها در یک کلمه خالصه 
میش��ود"حمایت" اما در قل��ب این کلمه حالت 
ه��ای مختلف حمایت جای میگیرد که میتواند 
دلگرمی و پشتوانه مناسبی برای تمام اتحادیه و 

انجمن ها باشد.
   "شورای عالی صنايع دريايی" 
در س�الهای اخیر فعالتر از گذشته بوده و 
پیگیريه�ا و اقداماتی را دس�تور کار خود 
دارد، همچنین "قانون توسعه و حمايت از 
صنايع دريايی" در اين شورا مصوب شده 
اما هنوز کامل اجرا نش�ده اس�ت، ارزيابي 
شما از عملکرد اين شورا در سالهای اخیر 

چیست؟ 
انجمن در سالهای گذشته در این شورا که در وزارت 
صنایع برگزار می شد، حضور داشته است، اما آنچه 
مشخص هست تصویب صرف قانون و عدم ضمانت 

در اجرا هیچگونه فایده و سودی نخواهد داشت.
اولويت ه�اي  مهمتري�ن     
پیشنهادي شما جهت بررسي و طرح در 
قطعنامه پاياني "نوزدهمین همايش صنايع 

دريايی" چیست؟ 
مشکالت بزرگی که امروز کشور با آن روبه رو است 
بحث بیکاری میباشد که عوارض و تاثیر منفی بر 
قشر جوان ما گذاشته است و این موضوع نیازمند 
برنام��ه هدفمند دارد و بومی س��ازی مش��اغل و 
استفاده از نیروی انسانی داخلی در صنایع دریایی و 

دریانوردی میبایست در دستور کار قرار گیرد. 
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استقبال اروپاهی ها برای 
گسترش همكاری های 

دریایی با ایران
به دنبال گس��ترش ارتباط��ات خارجی صنایع 
دریایی و دریانوردی ایران، ش��رکت های بزرگ 
این حوزه در اروپا اقدام به حضور در نمایش��گاه 
IRANIMEX2017 نموده اند که می توان 
از کشورهای هلند، آلمان، سوئد، ایتالیا، فرانسه، 

دانمارک، فنالند و اسپانیا نام برد. 

همچنی��ن با ارتباطات جدید ص��ورت گرفته با 
کش��ور نروژ، ش��رکت Hoglund و ۴ شرکت 
بزرگ دیگر از این کش��ور در جمع شرکت ها و 
فعالین صنایع دریایی و دریانوردی ایران و جهان 

در جزیره کیش قرار می گیرند. 
کشور نیمه اروپایی ترکیه نیز که دارای روابط 
اقتصادی و مب��ادالت تجاری زیادی در زمینه 
های گوناگون صنعت��ی و غیرصنعتی با ایران 
 IRANIMEX2017 می باشد، از نمایشگاه
استقبال و ش��رکتهای ترک در این نمایشگاه 
حض��ور خواهند داش��ت که می توان به س��ه 
شرکت بزرگ در زمینه کشتی سازی و تعمیر 

انواع شناور اشاره نمود. 
خاطر نشان می شود، برپایی نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران که 
حتی االمکان مطابق با آخرین دستاوردهای روز 
نمایشگاهی دنیا برگزار می شود، می تواند نقش 
بسزایی در شناسایی و گسترش مناسبات تجاری 
و ایجاد فرصتهای س��رمایه گ��ذاری بین مراکز 
صنای��ع دریایی و دریانوردی و طرفهای خارجی 

آنها ایفا نماید.

نمایشگاه

آلمان به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین 
کشورهای اروپایی در صنایع دریایی همیشه نگاه 
مثبتی به صنعتگران و فعاالن این حوزه در ایران 
داشته و امسال نیز شرکت های آلمانی در نمایشگاه 

IranImex2017 کیش حضور دارند.
در پی تالش و مذاکرات صورت گرفته با شرکت 
ها و انجمن های آلمان، یکی از پیشرفته ترین 
کشورهای اروپایی در صنایع دریایی که همیشه 
نگاه مثبتی به صنعتگران و فعاالن این حوزه در 
ایران داشته اند، ش��رکت های بزرگی همچون 

Albert GmbH و Liebherr در نمایشگاه 
IranImex2017 حضور دارند.  

دبیرخانه نمایشگاه، از کلیه ارگانها، سازمان ها 
و شرکت های فعال و مرتبط با صنایع دریایی، 
دریانوردی و صنایع وابسته دعوت نمود همانند 
س��ال های گذش��ته با برنامه مناسب و به طور 
گس��ترده در نمایشگاه حضور داش��ته و از این 
فرصت طالیی برای ارائه دستاوردهای کشورمان 
و انجام مذاکرات پیرامون توس��عه و رش��د این 

صنعت، بهره گیری کامل را داشته باشند.

امسال نیز همانند دو سال گذشته شاهد حضور 
پاویون کش��ورهای مختلف از جمل��ه دانمارک، 
فنالند، ک��ره جنوبی، چی��ن و ... در نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
ایران خواهیم بود. بر اساس اعالم دبیرخانه انجمن 
مهندسی دریایی ایران، با تالش و اقدامات صورت 
گرفته توسط این انجمن و حمایتهای ارگانهای 
دریایی کش��ور، از سال 9۴ شاهد حضور هر چه 
گسترده تر و بیشتر شرکت های بزرگ خارجی 

در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی بوده ایم. 
امسال نیز همانند دو سال گذشته شاهد حضور 
پاوی��ون دریایی از کش��ورهای مختلف از جمله 
دانم��ارک، فنالند، ک��ره جنوبی، چی��ن و ... در 
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی 
و دریانوردی ای��ران IranImex۲۰۱7 خواهیم 

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

دریایی، دریانوردی و صنایع وابسته است. 

Liebherr و Albert GmbH

IranImex2017

کیش شاهد حضور شرکتهای بزگ دریایی آلمان

حضور پاویون کشورهای مختلف در نمایشگاه
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حضور بیش از 5۰۰ 
بازدید کننده خارجی از 

IranImex2017

امس�ال ش�اهد حضور بیش از 5۰۰ بازدید 
کننده خارجی از نمایشگاه صنایع دریایی 

و دریانوردی کیش خواهیم بود.
دبیرخانه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریای��ی و دریانوردی اعالم کرد، با توجه به ثبت 
نام انجام شده در سامانه جدید تارنمای نمایشگاه، 
امسال شاهد حضور بیش از ۵۰۰ بازدید کننده 
خارجی از این نمایشگاه در جزیره کیش خواهیم 
بود.  همچنین استقبال خوبی توسط انجمن ها 
و س��ازمان های بین المللی دریایی برای حضور 
در نمایشگاه IranImex۲۰۱7  صورت پذیرفته 
اس��ت که می توان به انجم��ن مرکزی الیروبی 
هلن��د، انجمن دوس��تی ای��ران و هلند، انجمن 
دوس��تی ایران و نروژ و آژانس توسعه اقتصادی 

بوسان - کره جنوبی نام برد. 
دبیرخانه این نمایش��گاه اعالم داشت: مفتخریم 

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

فراساحل را در منطقه به نام ایران ثبت نماییم. 

     نمایشگاه

 ROYAL و DAMEN دو ش��رکت ب��زرگ
IHC به همراه حدود ۱۰ شرکت دیگر از کشور 
هلند در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی کیش در کنار بیش از ۳۰۰ 
ش��رکت داخلی و بین المللی حض��ور خواهند 

داشت.
امید آن می رود ش��رکت های داخلی نیز با 
برنامه ریزی مناس��ب بتوانن��د از این فرصت 

بوج��ود آم��ده اس��تفاده الزم را ببرن��د و با 
حضور خ��ود در نمایش��گاه صنایع دریایی و 
دریانوردی کیش ضمن مذاکره با شرکتهای 
خارج��ی، در ارائه دس��تاوردهای خود موفق 
باش��ند.  نمایش��گاه دریای��ی کی��ش تحت 
نیز  امس��ال   IRANIMEX2017 عنوان 
همانند س��ال گذشته میزبان شرکت هایی از 

کش��ورهای مختلف جهان اس��ت. 

 ROYAL و DAMEN دو ش��رکت ب��زرگ
IHC به همراه حدود ۱۰ شرکت دیگر از کشور 
هلند در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی کیش در کنار بیش از ۳۰۰ 
ش��رکت داخلی و بین المللی حض��ور خواهند 

داشت.
امید آن می رود ش��رکت های داخلی نیز با 
برنامه ریزی مناس��ب بتوانن��د از این فرصت 

بوج��ود آم��ده اس��تفاده الزم را ببرن��د و با 
حضور خ��ود در نمایش��گاه صنایع دریایی و 
دریانوردی کیش ضمن مذاکره با شرکتهای 
خارج��ی، در ارائه دس��تاوردهای خود موفق 
باش��ند.  نمایش��گاه دریای��ی کی��ش تحت 
نیز  امس��ال   IRANIMEX2017 عنوان 
همانند س��ال گذشته میزبان شرکت هایی از 

کش��ورهای مختلف جهان اس��ت. 

ROYAL IHC و DAMEN

Korea pavilion in IranImex2017

حضور شرکت های بزرگ دریایی هلند در کیش

پاویون کره جنوبی در نمایشگاه 
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مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در نشست ستاد اجرایی 
نوزدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی، ضمن خیر 
مقدم و تشکر از حضور حاضرین در این جلسه، پیروزی جبهه مقاومت 
در برابر استکبار جهانی و حذف گروه جعلی و ساختگی داعش در منطقه 

را تبریک گفت.  
محمد رحیم دهقانی در ارتباط با وضعیت صدرا از دو سال پیش تاکنون 
گزارشی ارائه و اظهار داشت: بعد از بازگشت شرکت صدرا به قرارگاه خاتم 
االنبیاء )ص( در این مدت با همت قرارگاه و کمک ها و پشتیبانی دولت و 
همچنین حمایت معنوی انجمن مهندسی دریایی ایران، الحمداهلل امروز 

وضعیت شرکت صدرا بهتر و کامال متفاوت با دو سال قبل شده است. 
وی با بیان اینکه در تمامی پروژه ها پیش��رفت فیزیکی خوبی داریم و 
برخی نیز تحویل شده است، افزود: تا پایان سال 96 ان شااهلل بقیه پروژه 

ها اتمام و تحویل خواهند شد. 
مدیرعامل صدرا گفت: امیدواریم در ادامه مسیر با حمایت همه ارگانها، 

شاهد رونق بیشتر شرکت صدرا در صنایع دریایی باشیم.
در ادامه این نشست دبیرکمیته علمی همایش با اشاره به استقبال صورت 
گرفته از همایش و دریافت بیش از ۴۵۰ مقاله در ۱۰ محور تعیین شده، 
اظهار داشت: از این تعداد ۳۵۰ مقاله پس از داوری پذیرفته شده است. 
دکتر محمد بهاری افزود: از تعداد مقاالت پذیرفته شده بر حسب نمره 
و محورهای همایش، ۵۰ مقاله شفاهی و ۱۰۰ مقاله بصورت پوستر در 

روزهای همایش ارائه خواهد شد.  
وی گفت: همچنین استقبال قابل توجهی از کارگاه ها صورت گرفته است 
که در نظر است در محورهای متنوع ۲۰ کارگاه توسط متخصصان ایران 
و کشورهای پیشرو در صنایع دریایی ارائه شود و تالش شده پیمانکاران 

با توجه به تجاربشان در انجام پروژه ها، بیشتر در کارگاه ها ورود کنند.
دبیرکمیته علمی همایش نوزدهم صنایع دریایی با بیان اینکه در برنامه 
ه��ای همایش یک پانل تخصصی تحت عنوان "پانل نفت و گاز" پیش 
بینی گردیده، خاطر نشان کرد: برای این پانل شش محور تعیین شده 
و مدیریت آن با آقای دکتر منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران خواهد بود که قرار است بیشتر به معضالت و مشکالت 

کارفرمایان در زمان انجام پروژه ها بپردازد. 
مدیر اجرایی همایش نوزدهم صنایع دریایی نیز در این نشست با اشاره به 
اقدامات انجام شده در بخش اجرایی همایش از جمله ثبت نام متقاضیان، 
تهیه برنامه، دعوت مسئولین و سخنرانان، اعالم داشت: میزگرد تخصصی 
تحت عنوان"راهکارها و روش های توسعه صنعت دریایی و دریانوردی در 
برنامه ششم توسعه کشور" با حضور مدیران ارشد از ارگانهای مختلف در 

این همایش برگزار می شود. 
مهندس فالحتی آذر با بیان اینکه دریافت تیزرهای تبلیغاتی شرکتها 
در حال انجام اس��ت از نمایندگان حاضر در جلسات درخواست نمود 
برای تس��ریع در انجام امور، همکاری و هماهنگی الزم را با دبیرخانه 

جلسه ستاد اجرایی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی به میزبانی شرکت صنعتی 
دریایی ایران )صدرا( با حضور نمایندگان ارگانها و سازمانهای مختلف برگزار شد. 

صدرا، میزبان نشست ستاد اجرايی نوزدهمین همايش و نمايشگاه صنايع دريايی

صـدرا، محفل دست اندرکاران همایش و نمایشگاه نوزدهم

مجید ایزدخواه، مدیراجرایی نمایشگاه بین املللی صنایع دریایی 

و دریانوردی اعالم کرد جلسه ای با کنسرسیوم انجمن الیروبی 

اروپا )Ceda( برگزار و قرار شد در همایش نوزدهم حضور 

داشته باشند و کارگاهی نیز ارائه دهند. سپس به حضور بیش 

از 250 شرکت داخلی و شرکتهای خارجی از کشورهای مختلف 

از جمله هلند، آملان، ایتالیا، فرانسه، دانمارک، فنالند، 

اسپانیا، کره جنوبی، چین، امارات، عمان و ... در نوزدهمین 

نمایشگاه کیش اشاره نمود
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همایش داشته باشند.
در این جلسه مدیراجرایی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی نیز 
گزارشی از حضور پاویون ایران در نمایشگاه یوروپوت رتردام و همچنین تفاهم 
نامه های امضا شده بین شرکتهای ایرانی و خارجی از جمله شرکت اروندان با 
Damen و سازمان صنایع دریایی با شرکت Holland Shipyards و دیگر 

شرکت های خارجی ارائه نمود.
مجید ایزدخواه در ادامه اعالم کرد جلسه ای با کنسرسیوم انجمن الیروبی اروپا 
)Ceda( برگزار و قرار شد در همایش نوزدهم حضور داشته باشند و کارگاهی 
نیز ارائه دهند. س��پس به حضور بیش از ۲۵۰ ش��رکت داخلی و ش��رکتهای 
خارجی از کش��ورهای مختلف از جمله هلند، آلمان، ایتالیا، فرانسه، دانمارک، 
فنالند، اس��پانیا، کره جنوبی، چین، امارات، عمان و ... در نوزدهمین نمایشگاه 

کیش اشاره نمود.
وی با تاکید به اینکه امس��ال بازدیدکنندگان از نمایشگاه الزم است در سایت 
نمایش��گاه به نش��انی iranimex.ir ثبت نام و کارت ورودی خود را دریافت 
نمایند، اظهار داش��ت: با تدابیر اندیشیده شده در محل های ورودی نمایشگاه 

نیز ثبت نام در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد. 
در ادمه این نشست حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمایشگاه 
و همای��ش از قبیل اعالم نتایج همایش در قالب بیانیه ای در ابتدای همایش 
آین��ده و ارائه گزارش��ی از مصوبات و پیگیری های ص��ورت گرفته، قرار دادن 
وقت ویژه ای برای شرکتهای خصوصی کوچک و دولتی مانند ایزوایکو، صدرا، 
اروندان و ... برای ارائه فعالیتها انجام شده در سالهای اخیر، برگزاری میزگردهای 
اجرایی تر، پیگیر شدن قرارداد یا تفاهم نامه ای امضاء شده در نمایشگاه جهت 
اجرایی شدن، اندیش��یدن تدابیری برای حضور پررنگ مدیران در نمایشگاه، 
برگزاری جلسات آشنایی و مذاکرات مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی، تقدیر 
از فعاالن و پیشکسوتان، دعوت از شرکت های فعال در بخش صادرات کشور 
برای حضور در نمایشگاه، اندیشیدن تدابیری برای مذاکره با خارجی ها جهت 
تأمین منابع مالی پروژه ها در ایران، اطالع رسانی در رسانه ملی و حضور پررنگ 
این رسانه در همایش و نمایشگاه، ارائه گزارش تصویری در قالب فیلم و تصویر 
از نمایشگاه برای شرکت کنندگان در نمایشگاه و توجه ویژه به مستند سازی 

نمایشگاه را اعالم داشتند.  
الزم به ذکر است، جلسه  ستاد اجرایی همایش و نمایشگاه بین المللی نوزدهم 
مورخ ۱۳96/۰۸/۳۰ با حضور نمایندگانی از مرکز همکاری های فناوری و نوآوری 
ریاست جمهوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان 
صنایع دریایی، س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، سازمان هواشناسی 
کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت صنایع الکترونیک ایران )صا ایران(، 
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای 
عالی صنایع دریایی کشور، صندوق توسعه صنایع دریایی، شرکت صنعتی دریایی 
ایران )صدرا(، شرکت پتروپارس، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی 
ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت ملی نفتکش 
ایران، انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران و شرکت فن آوری آبهای عمیق به 

میزبانی شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( برگزار گردید. 
گفتنی است، نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی 
صنای��ع دریایی و دریانوردی ۲۰ الی ۲۳ آذر ماه س��ال جاری با حضور مقامات 
کشوري، لشگری، کارشناس��ان و صاحبنظران، وزارتخانه ها، ارگانها، سازمانها، 

نهادها و شرکتهای دریایی کشور در جزیره کیش برگزار مي گردد. 
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نمایشگاه فناوری های صنایع دریایی یورو پورت 
هلن��د Europort با حضور پاویون جمهموری 

اسالمی ایران در شهر روتردام هلند برگزار شد.
در این نمایشگاه شرکت های دانش بنیان دریایی 
و جمع��ی از متخصصین  از بخش های مختلف 

دریایی کشور حضور داشتند.
این نمایش��گاه از تاریخ 7 نوامبر تا  ۱۰نوامبر در 
محل نمایشگاهی Ahoy شهر روتردام دایر بود.

در این نمایشگاه بیش از ۱۱۰۰ شرکت از بیش 
از ۴۵ کش��ور مختلف حضور داش��ته و آخرین 

دستاورد ها و محصوالت خود را دراین نمایشگاه 
ارائه ش��د. ع��الوه بر پاویون جمهوری اس��المی 
ایران در این نمایش��گاه کشورهای نظیر فرانسه، 
انگلس��تان،  کره جنوبی، یونان، لهستان، رومانی 
و ... حضور داش��تند. الزم به ذکر اس��ت، پاویون 
جمهموری اسالمی ایران، با حمایت ستاد توسعه 
فن��اوری صنایع دانش بنی��ان دریایی و صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی و هم��کاری انجمن صنفی 
سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی 

ایران، در این نمایشگاه حضور داشتند. 

 حضور پاویون تخصصی ایران 
امضای تفاهم نامه بین  در نمایشگاه صنایع دریایی یورو پورت هلند

شرکت کشتی سازی 
اروندان و شرکت دامن 

DAMEN  هلند

در حاش�یه برگزاری سی و هشتمین دوره 
نمایشگاه یوروپورت هلند، شرکت کشتی 
سازی اورندان موفق به امضای تفاهم نامه 
با شرکت دامن هلند شد که در راستای این 
تفاهم نامه یکی از زیرمجموعه های شرکت 
نفت فالت قاره یک فروند کشتی یوتولیتی 
جهت س�اخت به ش�رکت کش�تی سازی 
 DAMEN اروندان تحت لیس�انس دامن

سفارش داد. 

در حاش�یه برگ�زاری س�ی و هش�تمین 
دوره نمایش�گاه یوروپ�ورت، تحت عنوان 
یوروپورت 2۰۱7 و حضور موثر و قدرتمند 
پاویون تخصصی ای�ران در این گردهمایی 
بزرگ صنایع دریایی و فراساحلی، شرکت 
کش�تی س�ازی اورندان موفق ب�ه امضای 

تفاهم نامه با شرکت دامن هلند شد. 
ای�ن تفاهم نام�ه پیرام�ون مباحثی نظیر 
س�اخت ش�ناور در یارد کش�تی س�ازی 
اروندان، آم�وزش نیروی انس�انی، انتقال 

تکنولوژی و ... به امضاء رسیده است. 
تفاهم نامه مذکور می تواند به ارتقاء صنعت 
کشتی سازی جمهوری اسالمی ایران کمک 
شایانی کند و همین طور پای دیگر شرکت 
های مطرح و ب�زرگ فعال در حوزه صنایع 
دریایی را برای س�رمایه گ�ذاری در ایران 
ب�از نماید. الزم به ذکر اس�ت در راس�تای 
ای�ن تفاهم نامه یک�ی از زیرمجموعه های 
ش�رکت نفت فالت قاره یک فروند کشتی 
یوتولیتی به شرکت کشتی سازی اروندان 
جهت س�اخت ب�ا همکاری ش�رکت دامن 
تحت لیسانس دامن DAMEN  سفارش 

داده شد.
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در جری�ان بازدی�د هیات تخصص�ی دریایی ای�ران از 
کارخانه کش�تی سازی دامن DAMEN هلند، نماینده 
بازرگانی این شرکت ضمن امیدواری به افزایش همکاری 
ها در آینده نزدیک، خواستار افزایش تعامالت در حوزه 

کشتی سازی و فراساحل با ایران شد. 

کش�تی س�ازی دامن DAMEN هلند از س�ال ۱927 
میالدی ش�روع ب�ه فعالیت نموده و یک�ی از بزرگترین 
کارخانجات کش�تی س�ازی اروپا محسوب میشود. این 
شرکت دارای 32 یارد کش�تی سازی در سراسر جهان 
بوده و بیش از 9۰۰۰نفر در این ش�رکت مش�غول به کار 
هس�تند. میزان گردش مالی این شرکت بطور میانگین 
دو میلیون یورو در سال بوده و بین ۱2۰تا ۱6۰کشتی در 

سال به مشتریان خود تحویل می دهد. 
همزم�ان با برپای�ی پاویون جمه�وری اس�المی ایران 
در نمایش�گاه یوروپ�ورت روت�ردام هلن�د، بازدی�دی 
توس�ط هیات تخصص�ی دریایی ایران از ای�ن کارخانه 

انجام گرفت. 
ضمن بازدید از مرکز طراحی، نحوه رش�د و تکامل این 
شرکت از ابتدای فعالیت تا کنون توسط نماینده فروش 

افزایش همكاری های ایران و هلند در ساخت شناور

محص�والت دامن در ای�ران بصورت خالص�ه معرفی 
گردید.   س�اخت انواع ش�ناورهای پش�تیبانی، بارج، 
الیروب ها، شناورهای تفریحی، سکوهای فراساحلی 
از جمله مهمترین فعالیت های جاری این شرکت بوده 
که در سراس�ر جهان محصوالت این شرکت به فروش 

می رسد. 
یکی از عمده ترین فعالیته�ای DAMEN  در حوزه 
تعمیر ش�ناورها بوده اس�ت بطوریکه در سال پیش از 
۱5۰۰ فعالی�ت تعمیراتی توس�ط این ش�رکت بر روی 

شناورها صورت گرفته است. 
مهمترین اهداف این شرکت برای حضور در بازارهای 
جهان�ی عبارتند از تحویل سفارش�ات در کوتاه ترین 
زمان ممکن، ارائه کمتری�ن قیمت با باالترین کیفیت 
و داشتن گارانتی محصوالت که باعث رشد چشمگیر 

آن شده است. 
در ادام�ه ای�ن بازدید، هیئ�ت ایران�ی از کارگاه های 
ساخت ش�ناور و یاردهای این شرکت بازدید به عمل 
آوردند و از نزدیک با جدیدترین محصوالت در دست 

ساخت آن آشنا شدند. 
طی این بازدی�د نماینده بازرگانی این ش�رکت ضمن 
امیدواری ب�ه افزایش همکاری ه�ا در آینده نزدیک، 
خواس�تار افزایش تعامالت در حوزه کش�تی سازی و 

فراساحل با ایران شد. 
گفتنی اس�ت، در جریان ای�ن بازدید پرچم جمهوری 

اسالمی ایران در این شرکت برافراشته شد. 
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در زمان برگزاری نمایشگاه یوروپورت ۲۰۱7 در کشور هلند، هیات ایرانی از 
شرکت کشتی سازی هلند شیپیارد، یکی از بزرگترین کارخانجات کشتی 

سازی در این کشور، بازدید به عمل آوردند.
در زمان برگزاری نمایش��گاه یوروپورت ۲۰۱7 در کشور هلند، هیات ایرانی 
در ادامه برنامه ها و فعالیت های خود در این کشور از شرکت کشتی سازی 
هلند ش��یپیارد، یکی از بزرگترین کارخانجات کشتی سازی در این کشور، 

بازدید به عمل آوردند.
شرکت کشتی سازی هلند ش��یپیاردز Holland Shipyards " از سال 
۱9۸۱ فعالیت خودش را در زمینه های مختلف از جمله کش��تی سازی و 

صنایع فراساحلی آغاز کرده است. 

مهمترین فعالیت این کارخانه در حوزه ساخت انواع یدک کش ها، کشتی های 
الیروب، انواع بارج و شناورهای کوچک مسافری است. 

در ابتدای این بازدید مارکو هگن دوورن  Marco Hoogendoorn، مدیر 
بازرگانی این شرکت به معرفی خالصه تاریخچه و عمده ترین فعالیت ها و 
دستاوردهای این کارخانه پرداخت.  گزارشاتی از نحوه ساخت شناورهای این 
کارخانه و ارائه فیلم های کوتاه از ساخت مهم ترین پروژه های این شرکت از 

مهمترین نکات گفته شده از سوی وی بود. 
در ادام از قس��متهای مختلف یارد کارخانه توسط تیم اعزامی بازدید بعمل 
آمد و توضیحات تکمیلی از بخش های مختلف توس��ط مس��ئول مربوطه 
ارائه گردید.  مدیربازرگانی این شرکت از عالقه مندی و همکاری با کشتی 
سازی های ایران و تعریف پروژه های مشترک جهت گسترش روابط صنعتی 

بین ایران و هلند خبر داد. 
الزم به ذکر اس��ت، این ش��رکت در کشورهای مختلف از جمله چین، کره 
جنوبی و سیرالئون شعبه و مراکز ساخت داشته و فعالیت های خود را در 

بازارهای مختلف جهانی گسترش داده است. 
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امسال نیز سي و هشتمین دوره نمایشگاه صنایع 
دریایي هلند در ش��هر روتردام برگزار شد. بیش از 
۱۱۰۰ ش��رکت از ۴۵ کش��ور دنیا به عنوان غرفه 
دار در ای��ن نمایش��گاه دور هم جمع ش��دند و به 
تبادل نظر، اطالعات و تجربیات خود در حوزه هاي 
مختلف صنایع دریایي پرداختند. در طول برگزاري 
این نمایش��گاه بی��ش از ۳۰۰۰۰ بازدید کننده از 
سراس��ر جهان از یوروپورت بازدید کرد و در تمام 
طول برگزاري نمایش��گاه سالن ها مملو از بازدید 
کنن��ده بود. این نمایش��گاه هر دو س��ال یک بار 
در کش��وري که مهد صنعت دریا اس��ت، هلند، و 
در ش��هري که یکي از بزرگتری��ن بنادر جهان در 
آن ق��رار دارد، روتردام، برگزار میگ��ردد.  در این 
نمایش��گاه کش��ورهایي همچ��ون ای��ران، ایتالیا، 
س��نگاپور، فرانسه، فنالند، انگلس��تان، چین، کره 
جنوبي، کرواس��ي، روماني، هلند و اسپانیا آخرین 
دس��تاوردهاي صنعت دریایي خ��ود را به نمایش 
گذاش��تند. همچنی��ن در این رویداد ب��ه تمامي 

مسائل و حوزه ها از قبیل صنایع مرتبط با کشتي 
سازي، صنایع س��احلي و فراساحلي، نفت و گاز و 
پتروش��یمي، بنادر و دریانوردي، ساخت و تعمیر، 
صنایع دریایي و دفاعي، ساخت و تامین تجهیزات 
دریای��ي، خدمات بندري، مش��اوره و مهندس��ي، 
آم��وزش و تحقیق��ات، اقتصاد دریای��ي، حمل و 
نقل دریایي، فیزیک دریایي و اقیانوس شناس��ي، 
حفاظت از محیط زیست دریایي، شیالت، صید و 
آبزي پروري و امور سیاحتي و گردشگري پرداخته 
مي شود. ساختار نمایشگاه یوروپورت به گونه اي 
تعریف ش��ده که تمامي متخصصان و نمایندگان 
بخ��ش هاي مختلف، فروش��نده ه��ا و خریداران، 
اپراتوره��ا و مال��کان و در کل تمام��ي بخش هاي 
صنعت دریایي را در زیر یک سقف گرد هم آورده 
تا محل مناسبي جهت مالقات، داد و ستد، افزایش 

دانش در این حوزه و کسب و کار  باشد.
ب��ه طور کلي یوروپورت در زمینه ها و حوزههاي 

بن��ادر و کش��تیراني، توس��عه و س��اخت بنادر و 
تاسیسات بندري، کشتیراني، نفتکش و بانکرینگ، 
ساخت و تعمیر کشتي، انواع شناورهاي کانتینري، 
شناورهاي حملگاز و فراوردههاي نفتي، شناورهاي 
مس��افربري و تفریح��ي، ش��ناورهاي الی��روب، 
یدککش، سوخترس��ان،  ش��ناورهاي صیادي و 
ماهیگیري، شناورهاي نظامي،  صنایع فراساحلي، 
سکوها و تأسیسات نفت و گاز، تجهیزات انتقال و 
نصب سکوها، خدمات دریایي و بندري، تجهیزات 
مخابراتي، رادارها و سیس��تم هاي مانیتورینگ، 
هدایت و ناوبري دریایي، ساخت و تعمیر ژنراتورها، 
ترانس��فورماتورها، تعمی��ر، تجهی��ز و نگهداري 
موتورها، شفتها، پروانهها و پیشرانه هاي دریایي 
طراحي، مهندسي و مدیریت پروژه هاي دریایي، 

ساخت انواع شناورها و ... فعالیت مي کند.
البته تمرکز خاص این نمایشگاه بر روي کشتي هایي 
با هدف و کاربري خاص، نمایش��گاه یوروپورت را از 

دیگر رویدادهاي دریایي متمایز مي سازد.

یوروپورت نمایشگاه برتر صنایع دریایي در اروپا
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چالش فناوری
ساخت مواد جدید جاذب 

آلودگی های نفتی  
ورود نف��ت به مناب��ع آبی، صدمات و خس��ارات 
متعددی را بر محیط زیس��ت انس��ان ها و دیگر 
جان��داران به همراه دارد از این رو "چالش فناوری 
ساخت ابرجاذب های جذب کننده آلودگی های 
نفتی" همزمان با "همایش ملی زیس��ت فناوری 

دریا" برگزار می گردد.
ساالنه ۱۴۰۰۰ هزار حادثه نشت نفت رخ می دهد 
ک��ه بس��یاری از آن ه��ا در ابعاد کوچ��ک و قابل 
جمع آوری هستند اما برخی هم فاجعه بار و آسیب 
زننده هستند. زمانی که نفت وارد محیط آبی می 
ش��ود به ش��کل های متفاوتی از جمله فیزیکی، 
شیمیایی و فرایندهای زیستی دچار تغییر و تحول 
شده و بر محیط آبی اثر می گذارند. به محض ورود 
آلودگی نفتی به محیط های آبی، فرآیند تغییرات 
فیزیکی و شیمیایی آغاز می گردد. ورود مواد نفتی 
به منابع آبی اثرات زیان بار کوتاه مدت و بلند مدت 

متعددی بر زیست گاه ها و انواع مخلوقات دارد. 
ورود نف��ت به مناب��ع آبی، صدمات و خس��ارات 
متعددی را بر محیط زیس��ت انس��ان ها و دیگر 
جانداران به همراه دارد که این مسئله موجب شده 
تا در مراکز علمی جهان به طور مس��تمر بر روی 
ساخت موادی برای کاهش و رفع آلودگی نفتی آبها 
مطالعه و آزمایش کنند تا موادی به تولید برسد که 
بیشترین بهره وری را در این مسئله داشته باشد. 
از این رو همزمان با همایش ملی زیست فناوری 
دریا، چالش فناوری ساخت ابرجاذب های جذب 
کننده آلودگی های نفتی توسط دانشگاه هرمزگان 
و با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش 

بنیان دریایی برگزار می گردد.
دریافت ایده های اولیه این رویداد اول آبان لغایت 
۱۵ آذر و داوری اولیه و انتخاب ایده های برگزیده 
۱۵ ال��ی ۲۰ آذر می باش��د که ۳ ای��ده برگزیده 
انتخاب و به هر کدام تسهیالت ۳ میلیون تومانی 

جهت ارائه نمونه اولیه اعطا می گردد.
الزم به ذکر اس��ت، تاری��خ ۳۰ بهمن ماه برگزاری 
جلسه ارایه نمونه و داوری می باشد و در مراسمی 
از ای��ده برتر تقدیر و مبلغ ۵ میلی��ون تومان اهدا 

می شود.

نمایشگاه

انجمن س��ازندگان شناور، تجهیزات و سازه های 
دریای��ی ای��ران در نامه ای به فراکس��یون بنادر، 
دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای 
اسالمی ضمن اعالم انزجار از سیاست های هیئت 
حاکمه آمریکا در نقض برجام، خواس��تار موضع 
گیری شفاف و حمایت از بخش دریایی به عنوان 

رکن راهبردی صنعت و اقتصاد شد. 
وزارت خزان��ه داری آمریکا تحریم های جدیدی 
را علی��ه اش��خاص حقیقی و حقوق��ی ایرانی با 
هدف ضربه زدن بر اقتصاد ایران )با قانون کاتسا( 
وضع نمود. در فهرست منتشر شده نام چندین 
شرکتهای دریایی نیز آمده است که می توان به 
ش��رکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( و شرکت 

فناوری آب های عمیق اشاره کرد. 
در این راستا، انجمن سازندگان شناور، تجهیزات 
و س��ازه های دریایی ایران نام��ه ای را خطاب به 
دکتر احمدی الش��کی ریاست فراکسیون بنادر، 
دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای 

اسالمی در 96/۸/۱۴ ارسال کرد.  
در این نامه آمده است: پیرو تحریم های ظالمانه 
و با سابقه ایالت متحده آمریکا و بدعهدی تاریخی 
آنه��ا در تصویب تحریم ه��ای جدید علیه نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ای��ران و قرار گرفتن 

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

ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، بر اساس قانون کاتسا، دارایی های 
افراد و ش��رکت های اعالم شده در آمریکا بلوکه 
شده، شرکت ها و افراد آمریکایی امکان معامله با 
آن ها را نداشته و این افراد امکان ورود به آمریکا 

را نیز نخواهند داشت.

در نامه انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دريايی ايران خطاب به مجلس مطرح شد:

موضع گیری شفاف و حمایت از بخش دریایی 
در برابر تحریم ها 
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مشخص شدن
نیازهای فناورانه کشور در زمینه 

سكوهای نیمه شناور 
 دومین جلسه کمیته تخصصی تدوین شناسنامه 
فناوری محور سکوهای ش��ناور نقشه راه فناوری 
های دریایی، شنبه ۱۱ آذرماه در محل ستاد توسعه 

فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برگزار شد.
دومین جلسه کمیته تخصصی تدوین شناسنامه 
فناوری محور س��کوهای شناور نقشه راه فناوری 
های دریایی ب��ا حضور تعدادی از کارشناس��ان 
صنایع دریایی از سازمان های مختلف مرتبط با 

محور سکوهای شناور تشکیل شد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز 
و مسئول تدوین شناسنامه این محور، نیازهای 
فناورانه در زمینه سکوهای نیمه شناور را عنوان 

کرد.  

دکت��ر مصطفی قره باغی افزود: از جمله نیازهای 
فناورانه مش��خص ش��ده می توان به استحصال 
منابع انرژی در آب های عمیق )تولید برق، نفت 
و گاز(، طراحی و س��اخت سکوهای شناور، بومی 
سازی اس��تانداردهای طراحی سکوهای شناور، 
انجام آزمایش روی مدل آزمایشگاهی، تهیه بانک 

اطالعاتی اشاره کرد.
در راستای تدوین نقشه راه فناوری های دریایی  
به بررس��ی نیازهای کش��ور، بررس��ی و تحلیل 
کشورهای پیشرو، بررسی وضع موجود شرکت ها 
و س��ازمان ها، بررسی نیازهای مشتریان و آنالیز 
سوآت محور سکوهای شناور پرداخته شد که در 
نهایت اولویت های فناورانه مورد نیاز در این محور 

مشخص شد.

     نمایشگاه

به منظور توسعه فناوری های دریایی و همچنین 
کوچک سازی بدنه دولت، ستاد توسعه فناوری 
و صنای��ع دانش بنیان دریای��ی معاونت علمی، 
در نظ��ر دارد اه��داف و مأموریت های خود را با 
بهره گیری از واحدهای مس��تقر در استان های 

ساحلی دنبال کند. 
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
معاونت علمی، در راستای بهره گیری هرچه بیشتر 
از توانمندی های موجود دریایی کشور و  استفاده 
از ساختاری چابک و به دوراز گسترش تشکیالت 
اداری، قصد دارد تا اهداف و مأموریت های خود را 
با بهره گیری از منابع موجود در نهادها و ارگان های 
دریایی کشور و با سازمان دهی واحدهای مستقر 

در استان های ساحلی دنبال کند.
در همین راس��تا، به منظور تعامل س��ازنده بین 
بخشی و ایجاد هم افزایی، هم گرایی و هدفمندی 
فعالیت های توس��عه ای دریایی کشور، ضرورت 
برگزاری نشس��ت های مش��ترک میان فعاالن، 
مدیران و مس��ئوالن حوزه دریا در اس��تان های 

ساحلی با ستاد احساس شد.

اهداف تشکیل کارگروه صنایع 
دریایی استان های ساحلی

به دنبال این نشست های تخصصی دومین جلسه 
کارگروه صنایع و فناوری دریایی استان خوزستان 
با حضور مدیران و مسئولین استان و  مشارکت 
شرکت های فعال دریایی به میزبانی دانشگاه علوم 

و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

نشس��ت تخصص��ی کارگ��روه صنای��ع دریایی 
استان های ساحلی به تناوب در 7 استان ساحلی 
کشور با مشارکت استانداری، ارگان ها و نهادهای 
دریای��ی و حمای��ت معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری باهدف کلی هم افزایی نهادهای 
فعال و بررس��ی مشکالت و موانع توسعه صنایع 
دریایی اس��تان برگزار می ش��ود، در این راستا با 
برنامه های ریزی های انجام ش��ده توس��ط ستاد 
دریایی و همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی 
خرمش��هر،این نشس��ت  9 آذر س��ال جاری در 

خرمشهر برگزار شد.
در این نشست مدیران و نمایندگان شرکت های 
خصوص��ی دریایی، ارگان ه��ای دریایی همچون 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، س��ازمان ش��یالت، 
سازمان محیط زیست،سازمان صنایع دریایی، بنیاد 
نخبگان استان،کشتی سازی اروندان، صنایع دریایی 
شهید موسوی، پژوهشکده میگو و آبزیان دریایی، 

صنایع دریایی نوح جنوب و... حضور داشتند.
بازدید از صنایع دریایی فعال در استان خوزستان

با برنامه ریزی انجام شده و باهدف بازدید مستقیم 
از صنایع دریایی فعال ذکرشده در استان، ضمن 
توجه به زمان کوتاه ۱۲ روزه، بازدیدهای متنوعی 
در سطح استان صورت گرفت. مهم ترین موضوع، 
بازدید از طرح  ش��ناور مس��افربری با بدنه الیاف 
کربنی موردحمایت س��تاد دریایی در ش��رکت 
دانش بنی��ان  صنای��ع دریایی ن��وح جنوب در 
خرمش��هر بود. همچنین مزارع پرورش ماهی و 

میگو در استان بازدید شد. 

کارگروه صنايع دريايی استان های ساحلی

فعالیت های توسعه  فناوری دریایی در استان های 
ساحلی هدفمند می شود

Marine Engineering

شماره ۱26/آذر ماه/ ۱396 صفحه 39



تحویل 12 فروند شـناور 
تنـدرو به شیالت توسـط 

سازمان صنایع دریایی
س��ازمان صنایع دریای��ی وزارت دفاع ۱۲ فروند 
شناور تندرو گلف ۲۵ فوت به همراه یک دستگاه 
جرثقیل بازودار اس��کله ای را تحویل س��ازمان 

شیالت ایران داد.
مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در 
مراسم تحویل این شناورها که نهم آبان ماه انجام 
ش��د، با بیان اینکه این شناورها به دست توانای 
متخصصان افتخارآفری��ن وزارت دفاع درصنایع 
دریای��ی وزارت دفاع تولید ش��ده اس��ت، اظهار 
داشت: دریادالن عرصه علم وفناوری دریایی در 
وزارت دفاع، بابومی سازی انواع شناورهای مورد 
نیاز نیروهای مسلح و بخش های مختلف ایران 
اسالمی،کشورمان را از وابستگی به سایر کشورها 

در این حوزه بی نیاز ساختند.
امیر دریادار امیر رستگاری با بیان اینکه امروزشاهد 
تحقق یک��ی ازجلوه های اقتصاد مقاومتی باتکیه 
برنیروهای مؤمن ومتخصص ایرانی هستیم، افزود: 
س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در راستای تعامل فی مابین وزارت 
دفاع و جهاد کشاورزی برای تامین نیازمندی های 
سازمان شیالت ایران، اقدام به طراحی و ساخت 
7۰ فروند ش��ناور تن��درو گلف و ۱۸ دس��تگاه 
جرثقیل بازودار کنار اس��کله کرده اس��ت. امیر 
دریادار رس��تگاری همچنین گفت: امروز در فاز 
نخست این قرارداد، ۱۲ فروند شناور تندروگلف به 
همراه یکدستگاه جرثقیل بازودار اسکله ای تحویل 

سازمان شیالت ایران می شود.
وی تصری��ح ک��رد: این ش��ناورها جهت تجهیز 
سازمان ش��یالت ایران برای استفاده در مناطق 

دریایی کشورمان به کارگیری خواهد شد.
مدیرعامل س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 
در مراسم تحویل دهی این شناورها، اظهار کرد: 
با توجه به پیش��رفت های فناورانه صنعت بومی 
در حوزه دریایی، این ش��ناورهای تندرو، قابلیت 
انج��ام ماموریت های متنوع در عرصه دریایی را 
دارا هس��تند.  امیر دریادار رس��تگاری در پایان 
افزود:راهبرد سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 
خودکفایی وبومی سازی نیازمندی های نیروهای 
مسلح وکمک به پیشرفت صنعتی کشور در حوزه 

دریایی است.

                   »اقتصاد مقاومتی؛ تولید � اشتغال«

مدیرعام��ل مجتم��ع کشتی س��ازی و صنایع 
فراس��احل ای��ران از آغاز تعمیرات نخس��تین 
سکوهای حفاری نفت و گاز به دست متخصصان 
داخل��ی در این مجتمع خب��ر داد.  مدیرعامل 
مجتمع کشتی س��ازی و صنایع فراساحل ایران 
در جم��ع خبرن��گاران با بیان اینک��ه تعمیرات 
اساس��ی دو دکل حفاری نفت و گاز در مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( 
در بندرعب��اس به دس��ت متخصص��ان داخلی 
آغاز ش��د، اظهار داش��ت: پیش از این بخشی از 
تعمیرات دکل های حفاری توس��ط شرکت های 

خارجی انجام می شد. 
حمی��د رضاییان اص��ل ادامه داد: ب��ا تعمیرات 
اساسی این سکو ها ایران تبدیل به قطب تعمیرات 

سازه های زیر آبی سکو های حفاری می شود.
وی اف��زود: ۱۰۰ متخص��ص داخل��ی عملیات 
مکانیک��ی، الکتریکی، تعوی��ض ورق های فلزی، 

نوس��ازی شبکه های لوله کش��ی و رنگ آمیزی 
این سکوها را در مدت چهار ماه اجرا می کنند و 
این سکوها به میادین نفتی و گازی خلیج فارس 

منتقل می شود.
رضایی��ان با بیان اینکه این دکل ه��ا دارای ۱۲۵ 
مت��ر ارتفاع، ۵6 متر عرض و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن 
وزن هستند، تصریح کرد: در سه سال گذشته نیز 
س��ازه های روی آبی هفت دکل حفاری دیگر در 
ایزوایکو تعمیر شده بود. وی بیان داشت: تعمیر 
این سکوها در استان هرمزگان ۲۵ درصد ارزان تر 
از دیگر نقاط جهان است. در این شرکت نخستین 
کش��تی های اقیانوس پیمای ایرانی و نخستین 
سکوهای میادین نفت و گاز پارس جنوبی طراحی 

و ساخته شده است.
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراسحل 
ایران )ایزو ایکو( در ۳7 کیلومتری غرب بندرعباس 

قرار دارد.

مديرعامل مجتمع کشتی سازی و صنايع فراساحل ايران :

تعمیرات نخستین سکوهای حفاری نفت و گاز توسط 
متخصصان داخلی
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رقابت با ناوهای روز دنیا
با دستاورد جدید 
متخصصان داخلی

   "س��پر" جدیدترین ناو موش��ک انداز ایرانی که 
قابلیت رقابت با ناوهای روز دنیا را دارد به نیروی 

دریایی ارتش ملحق شد.
به گزارش مارین نیوز، چهاردهم آذر مراسم الحاق 
ناو موشک انداز کالس پیکان با عنوان »ناو سپر« 
به ناوگان ش��مال کشور و منطقه چهارم دریایی 

امام رضا )ع( در بندرانزلی انجام شد.
در این مراس��م امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی 
دریایی ارتش، امیر دریادار امیر رستگاری رئیس 
سازمان صنایع دریایی و امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و مصطفی 
ساالری استاندارگیالن جمعی از مسئوالن استانی 

و شهرستانی حضور داشتند.
امیر دریا دار امیر رس��تگاری با بیان اینکه این 
ناو قابلیت عملیات در ش��رایط مختلف جوی 
را دارد افزود: متخصصان داخلی، ناو موش��ک 
انداز س��پر را در سخت ترین شرایط تحریم ها 

ساخته اند.
وی تصری��ح ک��رد: وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح و س��ازمان صنای��ع دریایی 
ای��ن وزرات آمادگی دارد آنچ��ه را که نیروی 
راهبردی دریایی نیاز داشته باشد در کمترین 

زمان ممکن طراحی و بسازد.
ناو س��پر ۴7 متر طول، ۳ متر و 9۰ سانتی متر 
ارتفاع، حداکثر س��رعت ۳۵ گ��ره دریایی دارد و 
مجهز به انواع سالح های پیشرفته بومی سازی 
شده شامل سامانه موشکی سطح به سطح، توپ 
های 76 و ۴۰ میلممت��ری و رادار کنترل آتش 
با قابلیت ردیابی جنگنده ها و موشک های کروز 
است. ناو سپر چهارمین فروند از ناو کالس پیکان 
است که به دست صنعت گران توانمند داخلی و 
متخصصان صنایع دریایی شهید تمجیدی انزلی 

ساخته شده است.
ناو موشک انداز س��پر یکی از بروز ترین ناوها از 

لحاظ تجهیزات ارتباطی و سامانه سالح است.
مانور سریع، سرعت باال، سامانه موشکی سطح به 
سطح، سامانه تدافعی ضد هوایی و ضد سطحی از 
قابلیت های بارز ناوموشک انداز سپر است که در 

مدت ۲ سال و نیم ساخته شد. 

     نمایشگاه

قرارداد تکمیل طرح NGL خارگ، شیرین سازی 
و تفکیک گازهای همراه مناطق خارگ و بهرگان 
و فروش محصوالت سنگین تر از اتان، بین شرکت 
نفت فالت قاره ایران و شرکت صنایع فراساحل 

)صف( با حضور مدیران دو شرکت امضا شد. 
این قرارداد نخس��تین قرارداد جذب سرمایه در 
شرکت نفت فالت قاره ایران و همچنین صنعت 
نفت ایران و در قالب قراردادهای مشارکت عمومی 
خصوصی )PPP( است که به میزان ۸۰۰ میلیون 
یورو با مش��ارکت تامین کنندگان مالی ایرانی و 
بدون استفاده از سرمایه گذاران خارجی به امضا 

رسیده است.
بر اس��اس این قرارداد، ش��رکت ایرانی با تامین 
مالی طرح، به مدت ۳ س��ال اق��دام به تکمیل 
طرح NGL خارگ نم��وده و پس از آن عالوه 
بر پرداخت ماهیانه اجاره تاسیسات و خرید گاز 
به عنوان خوراک از ش��رکت مل��ی نفت ایران، 
گازهای سبک را نیز به شرکت ملی نفت تحویل 

خواهد داد.

با بهره برداری از طرح NGL خارگ، تولید روزانه 
مجتمع حداکث��ر برابر ۳۰۰ میلیون فوت مکعب 
خواهد بود که ش��رکت ایرانی به منظور بازیافت 
سرمایه خود تا سال ۱۴۳۰ محصوالت سنگین تر از 

اتان را در مدت بهره برداری برداشت خواهد کرد.
اجرای این قرارداد مزایای فراوانی نصیب کش��ور 
و صنع��ت نف��ت خواهد ک��رد ک��ه از آن جمله 
می ت��وان به جمع آوری گازه��ای همراه میادین 
خارگ و بهرگان )به ویژه میدان مشترک فروزان( 
و جلوگیری از س��وزانده ش��دن این ثروت ملی، 
درآمدزایی برای کشور، اشتغال زایی، جلوگیری از 

آلودگی زیست محیطی و ... اشاره کرد.
همچنین با اجرای این قرارداد توسط یک شرکت 
ایرانی، به نوعی فرایند انتقال و ارتقاء تکنولوژی 
نی��ز اتفاق خواهد افتاد. قالب ق��رارداد این روش 
سرمایه گذاری برای اولین بار در صنعت نفت به 
صورت مش��ترک توسط شرکت نفت فالت قاره 
ایران و مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت 

ایران تدوین و اجرایی شده است.

نخستین قرارداد جذب سرمايه در شرکت نفت فات قاره ايران

امضا قرارداد ۸۰۰ میلیون یورویی 
فالت قاره و صنایع فراساحل 
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حفاظت از میراث فرهنگی 
دریایی به عنوان اموال عمومی 

و مشترک برای نسلهای
سه باستانش��ناس از دانشگاه ساس��اری ایتالیا و 
نشریه الکترونیک باستان شناسی منظر دریایی 
با برگزاری کارگاهی به تش��ریح ارزشهای علمی، 
آموزش��ی، گردشگری، توسعه پایدار در خصوص 
میراث فرهنگی دریایی و ترویج فرهنگ دریایی در 
اقشار مختلف جامعه و حفاظت از میراث فرهنگی 
دریایی به عنوان اموال عمومی و مش��ترک برای 

نسلهای آینده پرداختند. 
اخیراً مدرس��ه غواصی آبکاوان با همکاری نشریه 
الکترونیک باستانشناس��ی منظر دریایی و مرکز 
خدم��ات و پش��تبانی SSI کارگاه��ی نظری در 
خصوص باستان شناسی دریایی برگزار نمود که با 
استقبال گرم عالقهمندان از اقشار مختلف جامعه 

به ویژه غواصان مواجه شد.  
در این کارگاه آموزشی سه باستانشناس با نامهای 
الکساندر هیکه و لیال مشفق از دانشگاه ساساری 
ایتالیا و رامین ادیبی از نشریه الکترونیک باستان 
شناس��ی منظر دریایی حضور داشتند که در سه 
بخش مجزا مباحثی را در خصوص کلیات باستان 
شناسی و میراثفرهنگی دریایی، کاوش و بررسی 
باستان شناختی در زیرآب و پژوهشهای تاریخی و 
باستانشناختی پیرامون جزیره ساردینیا در کشور 

ایتالیا بیان نمودند. 
در حقیقت هدف از برگزاری این کارگاه تش��ریح 
ارزش��های علمی، آموزش��ی، گردشگری، توسعه 
پایدار در خصوص میراث فرهنگی دریایی و  ترویج 
فرهنگ دریایی در اقشار مختلف جامعه و حفاظت 
از میراث فرهنگی دریایی به عنوان اموال عمومی و 

مشترک برای نسلهای آینده بود. 
در حدود ۴۰ نفر در این کارگاه حضور داش��تند 
که به تع��دادی از آنها گواهی حضور اعطا گردید 
و در پایان نیز از اس��اتید محترم کارگاه قدردانی 
و هدایایی به رس��م یادبود توسط مدرسه غواصی 
آبکاوان به آنها اهدا شد، شایان ذکر است در انتهای 
این کارگاه آموزش��ی در خصوص برنامه های آتی 

نیز گفتگوهایی صورت گرفت.   

مدیرعامل ایزوایکو :  

مدی��ر اداره بنادر و دریان��وردی بندرلنگه گفت: 
ش��ناور "نظامی گنجوی ۵" حامل ۸۰ دستگاه 
خودرو ترانزیتی ، در اسکله اداره بنادر و دریانوردی 

بندرلنگه پهلو گرفت.
مدیر بنادر غرب هرمزگان با اش��اره به موقعیت 
استراتژیک این بندر در زمینه صادرات و واردات 
کاال و ترانزیت خودرو اظهار داشت : زیرساخت های 
بنادر و دریانوردی بندرلنگ��ه برای فعالیت های 
تج��اری افزایش یافته و این بندر ظرفیت باالیی 
در ام��ر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کاال و 

ترانزیت خودرو را دارد.
محم��ود صابری گف��ت : با توجه ب��ه موقعیت 
جغرافیایی بندرلنگه و داش��تن حداقل فاصله با 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس شرایط ایده آلی 
برای حضور ش��رکت های فعال در امر ترانزیت 
خودرو فراهم آمده و با توجه به زیر ساخت های 
انجام ش��ده در این خصوص ، این بندر در نیمه 
نخست سال جاری توانست رتبه نخست ترانزیت 

خودرو در میان بنادر کشور را کسب نماید.
وی پیش��رفت عملکرد این بندر را از آثار و نتایج 
اجرای طرح توس��عه دریایی و بندری و افزایش 
ظرفیت تخلیه و بارگیری دانست و افزود : با توجه 
به محوطه س��ازی و تخصیص آن جهت توسعه 
فعالیت های ترانزیتی شرایط الزم برای افزایش 
ش��رکت های حمل و نقل و خطوط کشتیرانی 
جدی��د فراهم آمد و در همین راس��تا کوش��ش 
ش��ده تا خطوط کشتیرانی جدید با بهره گیری 

از ش��ناورهای مدرن بکار گرفته شود که شناور 
کاتاماران نظامی گنجوی ۵ از جمله این شناورها 
است که برای نخستین بار بعد از به آب انداخته 
شدن با ترانزیت ۸۰ دستگاه خودرو از بندر دبی به 

مقصد بندرلنگه در اسکله این بندر پهلو گرفت.
این مقام مسئول اضافه کرد : یکی از مزیت های 
این شناور نسبت به شناورهای هم رده ظرفی�ت 

حم�ل بیشت�ر
)۱۱۰ خودرو( و همچنین دو بدنه بودن آن است 
که می تواند در شرایط بد آب و هوایی میان جزایر 

و ساحل سرزمین اصلی تردد کند.
شایان ذکر است، بر اساس اصول مهندسی دریا 
شناورهای دو بدنه ای یا کاتاماران به دلیل شکل 
خاص بدنه و ویژگی های هیدرودینامیکی مناسب، 
مقاومت موج س��ازی کمتری تولید و نسبت به 
شناورهای تک بدنه ای از پایداری و مانورپذیری 
بهتری برخ��وردار ب��وده و امکان دس��تیابی به 

سرعت های باالتر را فراهم می سازند.

مدير اداره بنادر و دريانوردی بندرلنگه :

ورود لندینگ کرافت کاتاماران "نظامی گنجوی 5" 
ساخت ایران به خط ترانزیت بندرلنگه
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Tribon یکی از مهم ترین نرم 

افزارها برای طراحی و ساخت کشتی 

امروزه با استفاده از س��خت افزار و نرم افزار های 
کامپیوتری، بسیاری از مشکالت محاسباتی و دقت 
در اندازه گیری در صنعت کشتی سازی برطرف 
و دق��ت کار را افزایش داده اس��ت که می توان از 

مهمترین آنها به نرم افزار Tribon اشاره نمود. 
صنعت کش��تی س��ازی، س��نگین ترین صنعت 
وجزو پیچیده ترین آنها بحساب می آید. ساخت 
شناورهای با ظرفیت 7۰۰۰۰۰ تن، کاری سخت 
وس��نگین است. حضور رشته های مختلف و نیز 
تخصص های مختلف در طراحی و س��اخت این 
شناورها ضروری بنظر می رسد. امروزه با استفاده 
از کامپیوترها، بسیاری از مشکالت محاسباتی و 
دق��ت در اندازه گیری برطرف ش��ده و همچنین 
وجود ربات در صنع��ت، دقت کار را افزایش داده 
است. هر چند که فرایند طراحی و ساخت شناور، 
بر مبنای تجربه شکل گرفته، ولی وجود محاسبات 

پایداری و ... بدون کامپیوتر مقدور نیست. 
در صنعت کش��تی س��ازی، نرم افزار های زیادی 
به بازار عرضه ش��ده ان��د ولی همه آنها جوابگوی 
کامل حل مش��کالت نبوده و یا در فرایند ساخت 
شناور توانا نیس��تند. از این نرم افزارهای مهم در 
این صنعت، TRIBON اگر اولین نباشد، یکی از 

مهم ترین نرم افزارها بشمار می آید. 
این نرم افزار عالوه بر کمک در س��اخت ش��ناور، 
در هر س��ه مرحله طراحی که طراحی مفهومی، 
طراحی پایه و طراحی دقیق ش��مرده می شوند، 
دخالت می کند. وجود جعب��ه ابزارهای )ماژول( 
مختلف مدلسازی، محاسباتی و مدیریتی در این 
نرم افزار، توجه هر نوع مهندس صنایع دریایی و 

کشتی سازی را به خود جلب می کند. 
بر خالف نرم اف��زار Auto Ship که در طراحی 
دقیق نقش چندانی ایفا نمی کند و نیز فاقد قدرت 
مدیریتی اس��ت،TRIBON  این خصوصیت را 
دارد و بر اساس فن آوریهای نوین مدیریتی و تبادل 
 Management Information( اطالع��ات 
System( قادر اس��ت اطالعات مدلس��ازی و یا 
محاس��باتی و ی��ا مدیریتی را در بی��ن ماژولهای 
مختلف رد و بدل کن��د. این کار به کاربر و طراح 
اجازه می دهد بتواند مدل س��اخته شده در یک 
جعبه ابزار را به جعبه ابزار محاسباتی منتقل کرده 
و در آنجا عمل محاسبات پایداری هیدرودینامیکی 

و یا هیدرو استاتیکی انجام دهد. 

     نمایشگاه

روند ساخت ناو آموزشی خلیج فارس، بزرگترین 
ناو بومی ایران و غرب آسیا، با رونمایی از طراحی 
مهندسی و مفهمومی  اش، جان تازه گرفته است.

در اواس��ط دهه 7۰ ب��ود که رهبر معظم انقالب 
در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی 
دریایی ارتش، دستور ساخت شناورهایی با قابلیت 
حمل بالگرد و ش��لیک موشک را صادر کردند و 
پس از آن س��اخت چنین ش��ناورهایی در قالب 
پروژه موج در دستور کار نیروی دریایی ارتش و 

صنایع دفاعی کشور قرار گرفت.
اما پس از تبیین خط مشی جدید نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران از سوی فرمانده 
معظم کل قوا مبنی ب��ر نگرش راهبردی به این 
نیرو در تیرماه س��ال ۸۸ نی��روی دریایی ارتش، 
می بایس��ت برای جامه عمل پوش��اندن به این 
راهبرد جدید که مس��تلزم تبدیل شدن نداجا از 
یک نیروی دریایی ساحلی به یک نیروی دریایی 
با قابلیت حضور در آب های آزاد و بین المللی بود، 
آماده می ش��د. ر همین اساس ناوشکن جماران 
اولین محصول پروژه موج، در اسفندماه سال ۸۸، 
با حضور فرمانده کل قوا در ناوگان جنوب نداجا 
عملیاتی شد تا  نویدبخش آغاز روندی جدید در 
ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی ارتش  
برای تبدیل شدن به یک نیروی دریایی راهبردی 
باش��د.  پس از آن ب��ا تولید ناوش��کن دماوند و 

همچنین ساخت ناوچه های کالس سینا این روند 
سرعت بیشتری به خود گرفت.

برای یک نیروی دریایی راهبردی اما حضور افسران 
جوان در مأموریت ها به خصوص در مأموریت های 
فرامنطقه ای به منظور کسب تجربه عملیاتی بسیار 
ضروری است اما، از سویی شناورهایی که ایران در 
اختیار داشت ظرفیت پذیرش تعداد قابل توجی 
نیرو و تجهیزات آموزش��ی را نداش��ت و به دلیل 
تحریم های تسلیحاتی، نیروی دریایی امکان خرید 

چنین شناورهایی از خارج کشور را نداشت.
برهمین اساس، متخصصان نیروی دریایی ارتش 
دس��ت به کار ساخت یک ناو رزمی و آموزشی با 
قابلیت دریان��وردی در آب های آزاد و همچنین 
حمل تعداد قابل توجهی نیرو برای آموزش شدند. 
خبر ساخت این ش��ناور جدید که خلیج فارس 
نامگذاری شده بود، برای اولین بار در شهریور ماه 
س��ال 9۱ و در جریان بازدی��د فرمانده کل قوا از 
نمایشگاه دستاوردهای نیروی دریایی ارتش در 
دانشگاه علوم دریایی نوشهر منتشر شد. به گفته 
دریادار سیاری فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش 
در جریان این بازدید، طرح س��اخت ناو آموزشی 
خلیج فارس خدمت فرمانده معظم کل قوا ارائه 

شده و با موافقت ایشان روبه رو می شود.
بنا بر گفته دریادار سیاری با ساخت این ناو، ایران 
به تنها دارنده چنین ش��ناوری در منطقه غرب 

آسیا بدل می شد.
حاال با این اقدام، نیروی دریایی ارتش یک گام 
به س��اخت بزرگترین ش��ناور رزمی و آموزشی 
ایران و منطقه غرب آس��یا نزدیک تر شده و این 
حرکت نویدبخش ساخت شناورهایی مدرن تر 
در نی��روی دریایی برای حض��ور مقتدرانه تر در 

آب های دنیا است.

روند ساخت ناو آموزشی خلیج فارس

وارد مرحله جدید شدن "بزرگترین ناو  بومی ایران"
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-397/06/2522237159فرهاد فالحىشرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران1
2223790022212588

7-88323096 6 ـ88323100 596/07/5 ناصر فالحیشرکت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت2
9-88924938  697/06/30سید علی اکبر رضويشرکت ساختمانی مغک3

88911341-388900645
1197/07/18877057188774362محمدرضا خشوعىشرکت خدمات کشتیرانی امواج دریا4
88754753   1397/06/25 حسین جاللیشرکت مهندسین مشاور آب نیرو5

4-8874709288759345
61006100تلفخانه1497/06/1361000سیدعلى اکرمى فردمرکز همکارى هاى فن آورى و نوآورى ریاست جمهورى6

 اسکندرى88724133 1596/08/2 د-محسن دالویزشرکت نفت خزر7
 4088711386و33و88722430

 13-1696/11/2788375011فرشید سیدحسینىشرکت صنایع فراساحل(صف)8
88375025-788375014

م22664401 80-1796/07/1322664469حمید بوردشرکت نفت فالت قاره ایران9
33912518-19031-33912515-2097/04/21031احمدرضا زمانىپژوهشکده علوم و تکنولوژي زیردریا اصفهان10
388069749-2197/02/588065791حسین هاشمىشرکت مهندسی الیبید11

 88743859 8-2497/07/2888734177محمد شریف زادهشرکت مشیـران12

  23843651م2896/10/13محمد سعیدىشرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران13
2384126100111ـ26100182

88375034ادارى88375489 3396/12/10محسن خبرهشرکت صنایع دریافن قشم صدف14

3496/10/06ابوالقاسم رحمانىشرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران15

82840 88832990 
 مدیریت82841121 
م -خ بختیارى 
82841121 

88812180 
88812181

3597/01/176616552866000021 مجید عباسپورگروه  مهندسی  دریا دانشگاه  صنعتی  شریف16
3696/11/246616556366165563 محمدسعید سیفمرکز پژوهشى مهندسى دریـا-دانشگاه  صنعتی  شریف17

3797/01/19سیروس کیان ارثىشرکت ملى نفتکش ایران18
 تلفنخانه23801 :
دفتر مدیرعامل:  
22221144

22058763

ناخدایکم مهندس    مجتمع صنایع دریایی شهید تمجیدي19
44510052-7013-44510050-3896/12/01013جهانبخش امیرى

        محمودرضا        موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا.20
922931802و22987103- 5 4497/02/06حق دوستى

 35414100-051 4597/06/17محمدرضا محمدنژادشرکت تکران کاوش21
 051-35410479 051-37652288
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حسن ابراهیم شرکت فنى مهندسى صنعت دریائى فن آوران سیراف22
56417217 4997/04/01پورضیائى

-5641751789781816
3321923133219247- 6196/07/303حسن درگاهىقرارگاه سازندگی نوح (ع)23
8884108188305965- 7096/12/283شهاب حسینیشرکت تولیدي و شیمیایی روناس24
 سید حسیندانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر25

7197/03/016641302866412495 موسوى زادگان

 8097/05/384931محمد سعیـدنژادسازمان بنـادر و دریانوردى26
2ـ88651191 39ـ88651020 

 8296/07/1388936571عبداهللا مغیثشرکت خدمات فراساحل لیان 27
88801605

88936571 
88801605

8796/10/26عبداهللا نائینىشرکت خدمات دریایی دلفین28
22914184 
88788742 88792805

8863585088632190- 8896/11/45مسعود زرین قلمشرکت مهندسین مشاور سازه پردازي ایران29
 3-26111292 10297/04/11امید مراديشرکت امیدان ساحل پارسیان30

7022879980و60و22879950
3-388375131-10497/08/0188375131رسول مرصوصىشرکت دریـا امید چابهار31
666944869-10596/11/0166944873ناصرحاجى زاده ذاکرپژوهشگاه ملى اقیانوس شناسى و علوم جوى32
322571200-11096/05/222571090مجتبى بحیرایىمرکز استاندارد دفاعی ایران33
076 -07633379290 -11597/05/2333668288رضا خوشیدهشرکت پارس کشتى پوالد34
پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه،مسکن و 35

8825594288255941-11796/07/016مهران غالمىشهرسـازى 
11997/06/2988928116سعید پورمشکىشرکت مشاوره مهندسى پارس آرمان شنـاور36
     هوشنگ       شرکت دل آران روز37

12096/09/166694744966947491سیامکى پورفرد

 شرکت صدفکاران بوشهر 38
33553403-33553400077-12497/7/19077محمدکریم دهقانی(نماینده مجاز موتورهاي دریایی یانمار در ایران)

12597/08/012660055026600551رضا جدیدزادهشرکت شیواسپ 39

12796/07/24فضل ا ...جهانگیريشرکت شناورسازي نام آوران بوشهر40
077-33445082 
 09121403950 077-33442460

12897/07/29عبدالحسین خدريشرکت تعاونی بندرسازان گناوه گروه922 41

077-33130610 
27697000 22778780

14397/01/01حسن رضا صفريمؤسسه رده بندي ایمنی صنعت ایرانیان42
42186000 
42186501 88324734

14696/12/18844734188456304سهیل ملک احمدىشرکت مهندسى فراساحل پرشین43
15096/07/148887184288871558حسین صاحبیشرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر44
15796/09/292236987022093652حمید ارشدىشرکت بامتیر کیش45
922884977-15896/10/1122885086مسعود صحیفیشرکت پرتو تدبیر پارس46

Marine Engineering

شماره ۱26/آذر ماه/ ۱396 صفحه 45



 47-15997/01/122312444مرتضی بنی جمالیشرکت مهندسین مشاور دریا بندر 47
2251683422516063

 53222171-16096/10/28061عبدالرسول شمسشرکت بازرگانى و خدمات دریائى میثاق48
53222171-09161311037061شمس

16296/12/252207371122073148مهرداد غفوریـانگروه مدیریت و مهندسی بهین طرح آپادانا49
 2- 35665190-16696/08/11011ابراهیم علیزادهپژوهشکده علوم و فناورى دفاعى شمال50

011-35650158011-35665090

 88375035 17397/02/24اسداله سلگىشرکت مهندسى و مدیریت صف رزموند 51
88375036داخلى200 

17697/04/258837504388375044قاسم گل نژادشرکت مهندسى و ساخت سپهـر رزموند52
288890462-19096/08/2788921801عبداله طالبى گروه فنى مهندسى فن آوران 53
37325500-6077-37325503-19497/03/01077محمدشریف شهریارىشرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمى54
19696/10/296646327066463948مهدى زراعتگرشرکت دریا تجهیز آریا55
44748195-44737600011-19796/11/12011حمید رضایىدانشکده علوم دریایى محمودآباد (دانشگاه صنعت نفت)56
33562265-33511495076-20497/04/14076خانم حفصه تاراجشرکت سکان ایمن جـرون(سیجکو)57
21297/06/075623258756230236سیدمجید میرغفوریانشرکت ریخته گرى برناگداز58
22649097  6 و22649095 21397/07/3شهرام عباسىشرکت پترو فرآیند شایاناب59
 21497/07/1044663200سیدجعفر رحیمىشرکت پنـدار صنعت دریـا60

4466212244693026

 نظام وفا شرکت فنى مهندسى فن آویژه61
33113996-33114004013-013  21696/07/20عضدى دیلمى

377741069-21897/03/2377741062على غالمىشرکت تولیدى و بازرگانى سازه مرکب62
44434430-44440050013-22597/03/3013فرهاد مسافرىشرکت خـزر آموز بندر -مرکز آموزش علوم دریائى و بندرى63

 1-88882682دفتر 22697/03/30على پاشا پورپزشکشرکت تولید پوشش لوله ماهشهر64
88664611مدیرعامل

 88780963 
  88678277مدیریت

188577914-23397/07/488577880پیمان مسعودزادهشرکت زمرد فام پرشین65
522254759-23696/07/1222254752جان محمد عزیزىشرکت گلف اجنسـى ایران66
 84422 23996/07/18محمود راستکارشرکت شنـاور سـازان کارون67

66918756-7
77270741 
66437222

 24097/07/1188245837محمد بنائى بابازادهشرکت فن آورى فراساحلى دلتـا 68
88245835 داخلى-101 

071 -3726929137277628-071 24596/07/1 سیدجعفر روزگارپژوهشکده سامانه هاى دریایى69
88550101 2و88550131 24896/09/21نیما باهـرىشرکت بین المللى بهین سامان گستـر مفیـد70
25296/11/98881239888349873حمیدرضا اوقاتیانشرکت فروغ صنعت دریـا71

سیدمهدى منصورى شـرکت گیتى آسـا72
 33802331-25496/11/17031طهرانى

دفتر تهران66383061-3 

031-33802350 
دفتر تهران 
66383060

522635066-25596/11/3022635063رضا حیـدرىشرکت گروه آریا پالست ماشیـن73
 26096/12/177808878رضا قجرجـزىشرکت رهنمـون اعماق دریـا74

77204815
77808878 
77204815

26897/05/78875403188765895محمدحسین رهنمایىشرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن75

27197/01/012229283922296751حامد صادقى کیـاشرکت مکین دریـا76
27296/08/18608175586085184ناصر فالحىانجمن سازندگان شناور ،تجهیزات و سازه هاى دریایى ایران 77
396667024-27596/10/0196667020سعید ایزدیانشرکت حمل و نقل و خدمات بندرى -دریایى فارسیسان آسیا78
 27696/10/2422028902محمود پروینشرکت دریـا تدبیـرگران کیش79

2202890522028941
866917040-27796/10/2466428707حسین میرزازاده نافعشرکت قصـریـخ80
7288045819-28496/12/1588601170علیرضا قائمىشرکت بین المللى پتـرو بـراسان81
32308022-32112002026-28597/01/1026على پوراسـدگـروه شهیـد میثمى82
3-388245690-28997/03/2188245690على جمالىمؤسسه بهینه کاوش صنعت آسیـا83
588375536-29397/06/2088375533محمد مجیدىشرکت نفت سـازه قشم84
محمدرضا بنازاده انجمن علوم و فنون دریایى ایران85

 5-29497/07/166944873ماهانى
66593872داخلى311 

29596/07/16670673766707477محمدرضا رستگارشرکت مهندسان مشاور کارافن مارین خاورمیانه86
426201758-29697/07/326201831ابراهیم ظهیرىمؤسسه بیمه متقابل کیش87
4455669-44556670764-29797/07/90764کیان فرخ سیـرشرکت خدمات فراساحل کیـان سهند کیش88
7088762390-29896/07/1088503869حسین طلوعىشرکت دریا دانش فناور پارس89
 29996/08/2522861729رمضـان محبىشرکت صنعتگـران شریف فـارس90

2286424522862896
32898446-32890644041-041 30396/09/20محمدحسین هیهـاتشرکت صنایع پمپیـران91

سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایى نداجا92
ناخدایکم مهندس 
 ستاد مجید 
مقصودى دانیال

30697/04/017722861777225817

30796/11/028856639188566397هادى عباسىشرکت فن آوران فراساحلى امگا کیش93
23805439 31597/04/19شاهرخ افشارىشرکت دریایى آذرپاد قشم94

2380544622050081
5326102548 و26102550 31697/04/21محمدرضا رحمتىشرکت تعاونى همیاران صنعت دریائى پارسه95
 8-32571467-31797/04/05076اسماعیل صادقىشرکت صنایع کشتى سازى عظیم گسترش هرمز96

تهران88376322 
076-32571054 
88360449

 31897/05/0188004821محمد قـاهـرى بـدرشرکت توسعه فرآینـد صنعتى پنـدار97
88022791

88339386 
داخلى116 

3382473-33825150077-32097/06/03077رضا اکبرىشرکت غواصى مروارید سیاه خارك98
33543351-33543348077-32197/06/03077احسـان جلودارىشرکت بهین کارا سـریـر99
 32496/07/2388569778کاپیتان حجت کردىشرکت خدمات بندرى و دریایى کسـرى100

8856676488366231

 32596/08/0466943333 حسن صالحىسازمان شیالت ایران101
6694444466941367-9

33396/07/208819126088777605سیامک مسعـودىشرکت ساختمانى فالر102
 شرکت کشتیرانى و خدمات صیادى تندیس خلیج فارس103

33655537-9077-33325208-33496/12/23077محمد آبخو(تندیس خلیج فارس آبخو)
33697/02/018876660088522651احمـد رفعتدبیـرخانه شوراى عالى صنایع دریایى کشـور104
788988646-33797/04/0188988654سلمان ضـربىشرکت نظم آفرینان صنعت سهنـد105
888525524-33997/04/2088525526محسن بیـاتشرکت  جاویدان تجهیز تابان106
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 47-15997/01/122312444مرتضی بنی جمالیشرکت مهندسین مشاور دریا بندر 47
2251683422516063

 53222171-16096/10/28061عبدالرسول شمسشرکت بازرگانى و خدمات دریائى میثاق48
53222171-09161311037061شمس

16296/12/252207371122073148مهرداد غفوریـانگروه مدیریت و مهندسی بهین طرح آپادانا49
 2- 35665190-16696/08/11011ابراهیم علیزادهپژوهشکده علوم و فناورى دفاعى شمال50

011-35650158011-35665090

 88375035 17397/02/24اسداله سلگىشرکت مهندسى و مدیریت صف رزموند 51
88375036داخلى200 

17697/04/258837504388375044قاسم گل نژادشرکت مهندسى و ساخت سپهـر رزموند52
288890462-19096/08/2788921801عبداله طالبى گروه فنى مهندسى فن آوران 53
37325500-6077-37325503-19497/03/01077محمدشریف شهریارىشرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمى54
19696/10/296646327066463948مهدى زراعتگرشرکت دریا تجهیز آریا55
44748195-44737600011-19796/11/12011حمید رضایىدانشکده علوم دریایى محمودآباد (دانشگاه صنعت نفت)56
33562265-33511495076-20497/04/14076خانم حفصه تاراجشرکت سکان ایمن جـرون(سیجکو)57
21297/06/075623258756230236سیدمجید میرغفوریانشرکت ریخته گرى برناگداز58
22649097  6 و22649095 21397/07/3شهرام عباسىشرکت پترو فرآیند شایاناب59
 21497/07/1044663200سیدجعفر رحیمىشرکت پنـدار صنعت دریـا60

4466212244693026

 نظام وفا شرکت فنى مهندسى فن آویژه61
33113996-33114004013-013  21696/07/20عضدى دیلمى

377741069-21897/03/2377741062على غالمىشرکت تولیدى و بازرگانى سازه مرکب62
44434430-44440050013-22597/03/3013فرهاد مسافرىشرکت خـزر آموز بندر -مرکز آموزش علوم دریائى و بندرى63

 1-88882682دفتر 22697/03/30على پاشا پورپزشکشرکت تولید پوشش لوله ماهشهر64
88664611مدیرعامل

 88780963 
  88678277مدیریت

188577914-23397/07/488577880پیمان مسعودزادهشرکت زمرد فام پرشین65
522254759-23696/07/1222254752جان محمد عزیزىشرکت گلف اجنسـى ایران66
 84422 23996/07/18محمود راستکارشرکت شنـاور سـازان کارون67

66918756-7
77270741 
66437222

 24097/07/1188245837محمد بنائى بابازادهشرکت فن آورى فراساحلى دلتـا 68
88245835 داخلى-101 

071 -3726929137277628-071 24596/07/1 سیدجعفر روزگارپژوهشکده سامانه هاى دریایى69
88550101 2و88550131 24896/09/21نیما باهـرىشرکت بین المللى بهین سامان گستـر مفیـد70
25296/11/98881239888349873حمیدرضا اوقاتیانشرکت فروغ صنعت دریـا71

سیدمهدى منصورى شـرکت گیتى آسـا72
 33802331-25496/11/17031طهرانى

دفتر تهران66383061-3 

031-33802350 
دفتر تهران 
66383060

522635066-25596/11/3022635063رضا حیـدرىشرکت گروه آریا پالست ماشیـن73
 26096/12/177808878رضا قجرجـزىشرکت رهنمـون اعماق دریـا74

77204815
77808878 
77204815

26897/05/78875403188765895محمدحسین رهنمایىشرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن75

27197/01/012229283922296751حامد صادقى کیـاشرکت مکین دریـا76
27296/08/18608175586085184ناصر فالحىانجمن سازندگان شناور ،تجهیزات و سازه هاى دریایى ایران 77
396667024-27596/10/0196667020سعید ایزدیانشرکت حمل و نقل و خدمات بندرى -دریایى فارسیسان آسیا78
 27696/10/2422028902محمود پروینشرکت دریـا تدبیـرگران کیش79

2202890522028941
866917040-27796/10/2466428707حسین میرزازاده نافعشرکت قصـریـخ80
7288045819-28496/12/1588601170علیرضا قائمىشرکت بین المللى پتـرو بـراسان81
32308022-32112002026-28597/01/1026على پوراسـدگـروه شهیـد میثمى82
3-388245690-28997/03/2188245690على جمالىمؤسسه بهینه کاوش صنعت آسیـا83
588375536-29397/06/2088375533محمد مجیدىشرکت نفت سـازه قشم84
محمدرضا بنازاده انجمن علوم و فنون دریایى ایران85

 5-29497/07/166944873ماهانى
66593872داخلى311 

29596/07/16670673766707477محمدرضا رستگارشرکت مهندسان مشاور کارافن مارین خاورمیانه86
426201758-29697/07/326201831ابراهیم ظهیرىمؤسسه بیمه متقابل کیش87
4455669-44556670764-29797/07/90764کیان فرخ سیـرشرکت خدمات فراساحل کیـان سهند کیش88
7088762390-29896/07/1088503869حسین طلوعىشرکت دریا دانش فناور پارس89
 29996/08/2522861729رمضـان محبىشرکت صنعتگـران شریف فـارس90

2286424522862896
32898446-32890644041-041 30396/09/20محمدحسین هیهـاتشرکت صنایع پمپیـران91

سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایى نداجا92
ناخدایکم مهندس 
 ستاد مجید 
مقصودى دانیال

30697/04/017722861777225817

30796/11/028856639188566397هادى عباسىشرکت فن آوران فراساحلى امگا کیش93
23805439 31597/04/19شاهرخ افشارىشرکت دریایى آذرپاد قشم94

2380544622050081
5326102548 و26102550 31697/04/21محمدرضا رحمتىشرکت تعاونى همیاران صنعت دریائى پارسه95
 8-32571467-31797/04/05076اسماعیل صادقىشرکت صنایع کشتى سازى عظیم گسترش هرمز96

تهران88376322 
076-32571054 
88360449

 31897/05/0188004821محمد قـاهـرى بـدرشرکت توسعه فرآینـد صنعتى پنـدار97
88022791

88339386 
داخلى116 

3382473-33825150077-32097/06/03077رضا اکبرىشرکت غواصى مروارید سیاه خارك98
33543351-33543348077-32197/06/03077احسـان جلودارىشرکت بهین کارا سـریـر99
 32496/07/2388569778کاپیتان حجت کردىشرکت خدمات بندرى و دریایى کسـرى100

8856676488366231

 32596/08/0466943333 حسن صالحىسازمان شیالت ایران101
6694444466941367-9

33396/07/208819126088777605سیامک مسعـودىشرکت ساختمانى فالر102
 شرکت کشتیرانى و خدمات صیادى تندیس خلیج فارس103

33655537-9077-33325208-33496/12/23077محمد آبخو(تندیس خلیج فارس آبخو)
33697/02/018876660088522651احمـد رفعتدبیـرخانه شوراى عالى صنایع دریایى کشـور104
788988646-33797/04/0188988654سلمان ضـربىشرکت نظم آفرینان صنعت سهنـد105
888525524-33997/04/2088525526محسن بیـاتشرکت  جاویدان تجهیز تابان106
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36612734-36630010026-34097/05/01026مجید بهمنىشرکت  مهندسى و ساخت توربین مپنا (توگا)107
سیدحسین اسمعیل شرکت شیمیایى پاك کوشش کار108

34197/05/154428020844280794نژاد

 ستاد توسعه فناورى و صنایع دانش بنیان دریایى 109
34297/06/012243367722433678محمدسعید سیف(معاونت علمى فناورى ریاست جمهورى)

33563449-33563450077-077     34396/06/08خلیل شهـابىشرکت بازرسى فنى بین المللى پرسا پایش110
766939180-34497/061166561405رجب نجارىشرکت پشتیبانى صنعت و پـروژه اطلس111
888745373-34597/06/1788523136راضیه دانش خضرىشرکت مشاورین صنعت خدمات ارژوان112
44748840-44730115011-34697/07/01011سیدسیف اهللا مسلمىدانشکده فنى و حرفه اى محمودآباد113
34797/07/018853750388762175کسرى محقق زادهشرکت ارتباطات تلفن آسیـا114
32533080-32533080026-35196/09/22026محمدرضا بیـاتشرکت توسعه فناورى فراساحلى بستـر دریا البرز115
35396/10/264467069144696809پدرام باخترىشرکت پارس نیـرو صنعت پـویا116
35597/01/258898864888988652على داودترکمانشرکت توسعه خدمات دریایى و بندرى بتـاء117
35697/02/018819631588191498عادل نظاراتشرکت نظرپردازان ارزیابى تجارتگـران118
35797/02/307709084377090843مجتبى برجستـهشرکت دریـا دانش فـردوس119
74-7488878669-36297/04/1288878669على صبـرىشرکت سـاز آب کیـان پـاد120
36397/05/026684817566848175تیمور اشترى نخعىشرکت فناورى انرژى زیست پایدار ایرانیان121
36497/05/097738164677381646رضا عبدالمجیدشرکت دریایى صنعت جهان قشم122
36596/05/278852887288177072عبدالمجید رضوىصنـدوق توسعه صنـایع دریایى123
36697/05/278860334988628699سیما صدیقىشرکت باوین دریـا124
36797/06/092632710822305456عادل تبـرىشرکت همراه صنعت آرین125
32233833-32247534076-36897/06/10076مجید سعیدى فرحانىشرکت ایمن صنعت موعود126
37097/07/202238657122376815بابک صنعتىشرکت فرآینـد تجهیـز خـاور127
37196/09/018874955286031082عبدالرضا صالحىشرکت عمرانى مشیران کاریـز128
 33386031-37296/09/10031مهرداد رئوفى فروشانىشرکت بسپار سـازه بنـدر129

031-33355836031-33384465
37396/09/158867775286085184حمید قاسمى زادهشرکت سـازه کار بنـدر130
37496/12/228603136388514352مصطفى افسـرشرکت آتى فام پایـدار131
36356748-36356748071-37597/01/19071محمدمهدى نوازىشرکت شیراز مارین صنعت آریا132
37697/02/228868580588682572مهدى جورابچیانشرکت مهندسى سیوان دریا قشم133
3246322-3246323076-37797/03/06076محمدرضا زمانىشرکت آرام شناور کیان قشم134
37897/03/074403045544022685مسعود بیگدلى شاملوشرکت مهندسى و بازرسى فنى آزمون گستر آسـا135
 37997/04/0122910263مسعود بیگدلى شاملوشرکت کیـان کاراى پارسـا136

2291033422915023
38097/04/242620209422058762جعفر طالیى تبارشرکت مؤسسه علوم دریایى نفتکش پارس137
38197/04/248897893588978936داریوش قـربان زادهشرکت ایـراتک کیش138
منصور حبیبى شرکت سپنـد آسـا139

822906462-38297/05/1022262157کلهرودى
38397/07/015615506756155068اسفندیـار محمـدىشرکت پارس مهـر تجارت ارس140
38197/04/242642436826424613  آرمان شاه محمدلوشرکت آرمانیک صنعت138
38297/05/104604845843859162محسن پازوکىشرکت مایا صنعت آریا139
38397/07/018877889288772300 بهروز قدیمىشرکت بازرسى مهندسى و صنعتى ایران140
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36612734-36630010026-34097/05/01026مجید بهمنىشرکت  مهندسى و ساخت توربین مپنا (توگا)107
سیدحسین اسمعیل شرکت شیمیایى پاك کوشش کار108

34197/05/154428020844280794نژاد

 ستاد توسعه فناورى و صنایع دانش بنیان دریایى 109
34297/06/012243367722433678محمدسعید سیف(معاونت علمى فناورى ریاست جمهورى)

33563449-33563450077-077     34396/06/08خلیل شهـابىشرکت بازرسى فنى بین المللى پرسا پایش110
766939180-34497/061166561405رجب نجارىشرکت پشتیبانى صنعت و پـروژه اطلس111
888745373-34597/06/1788523136راضیه دانش خضرىشرکت مشاورین صنعت خدمات ارژوان112
44748840-44730115011-34697/07/01011سیدسیف اهللا مسلمىدانشکده فنى و حرفه اى محمودآباد113
34797/07/018853750388762175کسرى محقق زادهشرکت ارتباطات تلفن آسیـا114
32533080-32533080026-35196/09/22026محمدرضا بیـاتشرکت توسعه فناورى فراساحلى بستـر دریا البرز115
35396/10/264467069144696809پدرام باخترىشرکت پارس نیـرو صنعت پـویا116
35597/01/258898864888988652على داودترکمانشرکت توسعه خدمات دریایى و بندرى بتـاء117
35697/02/018819631588191498عادل نظاراتشرکت نظرپردازان ارزیابى تجارتگـران118
35797/02/307709084377090843مجتبى برجستـهشرکت دریـا دانش فـردوس119
74-7488878669-36297/04/1288878669على صبـرىشرکت سـاز آب کیـان پـاد120
36397/05/026684817566848175تیمور اشترى نخعىشرکت فناورى انرژى زیست پایدار ایرانیان121
36497/05/097738164677381646رضا عبدالمجیدشرکت دریایى صنعت جهان قشم122
36596/05/278852887288177072عبدالمجید رضوىصنـدوق توسعه صنـایع دریایى123
36697/05/278860334988628699سیما صدیقىشرکت باوین دریـا124
36797/06/092632710822305456عادل تبـرىشرکت همراه صنعت آرین125
32233833-32247534076-36897/06/10076مجید سعیدى فرحانىشرکت ایمن صنعت موعود126
37097/07/202238657122376815بابک صنعتىشرکت فرآینـد تجهیـز خـاور127
37196/09/018874955286031082عبدالرضا صالحىشرکت عمرانى مشیران کاریـز128
 33386031-37296/09/10031مهرداد رئوفى فروشانىشرکت بسپار سـازه بنـدر129

031-33355836031-33384465
37396/09/158867775286085184حمید قاسمى زادهشرکت سـازه کار بنـدر130
37496/12/228603136388514352مصطفى افسـرشرکت آتى فام پایـدار131
36356748-36356748071-37597/01/19071محمدمهدى نوازىشرکت شیراز مارین صنعت آریا132
37697/02/228868580588682572مهدى جورابچیانشرکت مهندسى سیوان دریا قشم133
3246322-3246323076-37797/03/06076محمدرضا زمانىشرکت آرام شناور کیان قشم134
37897/03/074403045544022685مسعود بیگدلى شاملوشرکت مهندسى و بازرسى فنى آزمون گستر آسـا135
 37997/04/0122910263مسعود بیگدلى شاملوشرکت کیـان کاراى پارسـا136

2291033422915023
38097/04/242620209422058762جعفر طالیى تبارشرکت مؤسسه علوم دریایى نفتکش پارس137
38197/04/248897893588978936داریوش قـربان زادهشرکت ایـراتک کیش138
منصور حبیبى شرکت سپنـد آسـا139

822906462-38297/05/1022262157کلهرودى
38397/07/015615506756155068اسفندیـار محمـدىشرکت پارس مهـر تجارت ارس140
38197/04/242642436826424613  آرمان شاه محمدلوشرکت آرمانیک صنعت138
38297/05/104604845843859162محسن پازوکىشرکت مایا صنعت آریا139
38397/07/018877889288772300 بهروز قدیمىشرکت بازرسى مهندسى و صنعتى ایران140

تلفن: 7- 44273495 -۰2۱
ن�مابر:  4426۱۰45 -۰2۱

مطالب خود را برای انعکاس در مارین نیوز
 به info@marinenews.ir ارسال نمایید.

پايگاه خبری- تحلیلی دريايی ايران

https://telegram.me/marinenews_ir

https://telegram.me/micimex2016

https://telegram.me/iranimex

کانال تلگرام پايگاه خبری - تحلیلی دريايی ايران مارين نیوز

کانال تلگرام همايش صنايع دريايی

کانال تلگرام نمايشگاه صنايع دريايی و دريانوردی
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A warm welcome to IRANIMEX2017,
Powered by EUROPORT
On behalf of Rotterdam Ahoy, I welcome you to the 19th edition of the Iran Inter-
national Maritime and Offshore Technologies Exhibition, powered by Europort. 
Europort belongs to the world’s leading maritime brands and we are happy to have 
brought this brand to Iran as well.

For our company this is the 3rd year in a row to celebrate IRANIMEX in Kish Island 
and the 2nd time being the co-organizer of this event. During these past years we 
got more and more attached to the country. Most of all we have been touched by 
the generous hospitality, the interesting people we have been able to meet with 
and the ambitions of the country to move to the next level.

People often ask me about the Iran potential and the possibilities to get in busi-
ness. 

Has the ‘Iran road’ been fully paved already? Unfortunately not.

Is it too early to come to Iran? Absolutely not! 

Whether related to offshore, port expansion, dredging or shipbuilding; the Iran po-
tential cannot be disputed; it is real and it is now.

Already we have witnessed great progress in international cooperation after the 
lifting of sanctions. We have experienced a growing exchange of technological 
expertise within the maritime and offshore industry. We have seen major compa-
nies that are in business already and others that have signed strategic MoU’s with 
Iranian counter parts. We are proud to be part of this and to actively contribute to 
commercial and economic growth.

IRANIMEX2017, powered by Europort will host over 250 exhibitors from Belgium, 
China, Germany, Iran, Italy, Japan, Norway, South Korea, The Netherlands, Sweden, 
Turkey and UAE. There are shipyards, naval architects, equipment suppliers and 
service providers. We are especially happy to welcome the first Korea Pavilion, or-
ganized by the Busan Economic Promotion Agency. 

I would like to thank all companies for joining us;  especially those who have trav-
elled a long distance to get here. We know that doing business in Iran asks for a 
pioneering attitude but be aware that Iran has an open mind for such pioneers.  I 
would also like to take this opportunity to thank our organizing partners KTP Group 
and the Iranian Association of Naval Architects for their professional cooperation 
and  the Dutch Embassy in Teheran that has been supporting us along the way.

It is our strong aim that this year’s IRANIMEX will provide you with a powerful plat-
form to establish valuable partnerships and make new business friends. I wish you 
all a successful and fruitful exhibition and an enjoyable stay on the beautiful island 
of Kish. And while you are here: do not forget to get the most out of your stay. En-
joy the company of the locals and spend some time for a late night dinner in one of 
Kish’s excellent restaurants. You will not regret it!

Rotterdam Ahoy

Raymond Siliakus

Manager Exhibitions
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