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شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی

فن آوران

ورود به يک عرصه تازه
پروژه سیراف برای شناورهاي جمع آوري آلودگي نفتي ادامه می یابد
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دوازدهمي�ن هماي�ش صناي�ع دريايي ط�ي روزه�اي آينده 
در زيباكن�ار گي�ان برگزار مي ش�ود تا فرصتي دوب�اره، براي 
همنش�يني و هم انديش�ي فع�االن دريايي و بوي�ژه مديران و 

كارشناسان صنايع دريايي فراهم شود. 
ج�ا دارد به همين بهانه و بعنوان ش�ركتي از مجموعه دريايي 
كش�ور، از برگزاركنن�دگان و پايه گ�ذاران اي�ن همايش بويژه 
انجمن مهندسي دريايي ايران كه طي سال هاي گذشته، يكي از 
مهمترين مناديان طرح مسايل و مشكات جامعه دريايي بوده؛ 
سپاس�گزاري كنيم و به آنان، بابت استمرار و تداوم در اين راه 

و خسته و نااميد نشدن در اين مسير، دست مريزاد مي گوييم.
ام�ا اي�ن قدرداني و س�پاس، نمي توان�د و نبايد چش�م ما را 
ب�ر واقعيت ها ببندد. همانگون�ه كه تاكنون، باره�ا در مجاع و 
نشست هاي مختلف عنوان شده؛ انجمن مهندسي دريايي ايران 
بعنوان انجمني علمي، توان، ظرفيت و اصوال مس�ؤوليتي براي 
دفاع از منافع صنفي سازندگان شناور و تجهيزات دريايي ندارد 
و گرچه گام هايي نيز در اين جهت برداش�ته؛ اما به دليل همان 
تعارض ميان ظرفيت هاي انجمن با مطالبات جامعه دريايي، اين 

تاش ها چندان نتيجه اي در بر نداشته است.
اصوال، وقتي مطالبات ما در قبال تأمين حقوق صنعت و اصناف 
مربوطه صنعت دريايي متوجه مراجعي باش�د كه رسما و قانونا 
براي اين كار تعريف نشده اند؛ نمي توان انتظار پيگيري مؤثر اين 
مطلبات را از آن مراجع داشت و اگر كاري هم در اين چارچوب 
انجام ش�ود؛ نتيجه فش�ارها و مراجعات غيراصولي اس�ت كه 
حاصل�ي كوتاه م�دت خواهد داش�ت و احيانا با تغيي�ر افراد و 

مديران و يا تحول در شرايط، از دست خواهد رفت.
بر اين اس�اس، همانطور كه بارها اشاره ش�ده؛ جامعه دريايي 
براي دس�تيابي به اه�داف و مطالبات خود، چ�اره اي جز ايجاد 

سازمان ها و تشكل هاي قانوني و سنديكايي ندارد. 
خوشبختانه، در يكي دو سال اخير، اين خواسته و راهكار مورد 
اقبال طيف هاي مختلف دريايي كشور قرار گرفته است. چنانكه 
در س�مينار بررس�ي چالش هاي سيس�تم الكتريكال شناورها 
كه مردادماه امس�ال به ميزباني ش�ركت فن آوران سيراف و با 
همكاري مؤسس�ات رده بندي برگزار ش�د؛ چهره ه�ا و فعاالن 
مختلف حاضر در س�مينار، اعم از طراحان، س�ازندگان شناور، 
س�ازندگان و تأمين كنندگان تجهيزات، نمايندگان مؤسسات 
رده بندي و... بر ضرورت تأس�يس »اتحاديه صنفي س�ازندگان 
تجهيزات دريايي« تأكيد كردند و اين مورد را در قطعنامه پاياني 

سمينار، مطرح ساختند.
به نظر مي رس�د ب�راي آنكه اين تاش ه�ا و حركت ها از 
س�وي بخ�ش خصوصي ب�ه نتيج�ه الزم برس�د؛ تعامل و 
كس�ب حمايت الزم از س�وي ش�ورايعالي صنايع دريايي، 
بعنوان نهاد قانوني و مس�ؤول حماي�ت از صنايع دريايي، 

ضروري اس�ت. 
در اين زمينه نيز، عليرغم فترت و س�كون شورايعالي صنايع 
دريايي كه مدتها مورد انتقاد فعاالن دريايي قرار داش�ت؛ طي 
چند ماه گذش�ته بتدري�ج فعاليت هايي در جه�ت تحرك اين 
شورا را شاهد هستيم تا در سايه آن، شركت ها و مراكز صنعتي 
دريايي بتوانند فعاليتي دائمي داشته باشند و مطالبات خود را از 

مجرايي قانوني پيگيري نمايند. 
ش�ركت س�يراف با امي�دواري در اين زمينه، ب�ه فعاليت هاي 
شورايعالي صنايع دريايي مي نگرد و بعنوان نماينده سازندگان 
بخ�ش خصوص�ي، همچنان در كارگروه هاي ش�ورا مش�اركت 
خواهد داشت تا ان شاءا... زمينه هاي پيشرفت و توسعه صنعت 

دريايي در كشور فراهم شود.

صنایع دریایي؛ در انتظار انجمن صنفي



مديرعامل شركت صنعت دريايي فن آوران 
وجوه  كميته  عملكرد  از  انتقاد  با  سيراف 
اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي در پروژه 
ساخت شناورهاي جمع آوري آلودگي هاي 
نفتي، گفت: عليرغم نامه نگاري هاي بسيار 
از حضور شركت هاي سيراف و ناوران آسيا 
اين  در  سيراف(  شناور  ساخت  )مجموعه 

مناقصه جلوگيري شد.
مهندس حسن ابراهيم پور ضيايي دراين باره 
به نشريه شركت گفت: متأسفانه، درحاليكه 
توان  داراي  كشتي سازي هاي  تعداد 
كشور  در  آلومينيوم  حوزه  در  فعاليت 
است،  انگشتان دست  از  و كمتر  محدود 
اين  در  فعال  شركت هاي  حضور  امكان 

مناقصه فراهم نشد.
وي با بيان اينكه »اطالع رساني اوليه درباره 
اين مناقصه ضعيف بود و تا جايي كه ما 
نيز  بنادر  سازمان  سايت  در  داريم  اطالع 
دليل،  همين  به  افزود:  نشد«،  منعكس 
ابتدايي  مرحله  در  شركت  حضور  امكان 
تأمل  قابل  نكته  اما  نشد؛  فراهم  مناقصه 
آن است كه عليرغم تمديد تحويل اسنادر 
مربوطه و اظهارات مسؤوالن سازمان بنادر 
مبني بر امكان حضور شركت  هاي ديگر، با 
اين بهانه كه تمديد تحويل اسناد تنها براي 
شركت هاي حاضر در مناقصه بوده؛ از حضور 

فناوران سيراف و ناوران آسيا ممانعت شد.
رويه،  اين  از  انتقاد  با  شركت  مديرعامل 
فعاليت  مسير  در  »سنگ اندازي  را  آن 
صنايع دريايي داخلي« دانست و در مورد 
ساخت  براي  سيراف  بعدي  برنامه هاي 
شناورهاي جمع آوري آلودگي نفتي گفت: 
ما همچنان نسبت به تجهيز اين شناور اقدام 

خواهيم كرد و اميدواريم تا با پيگيري هاي 
انجام شده و نياز به اين نوع شناورها بويژه 
به  نسبت  بنادر  بنادر شمالي، سازمان  در 

استفاده از آن اقدام كند.

نگهداری  و  تأمين  مديركل  اين،  از  پيش 
از  دريانوردی  و  بنادر  سازمان  تجهيزات 
سفارش اين سازمان برای ساخت 9 فروند 
شناور كوچك جمع آوری آلودگی های نفتی 
حوضچه های  در  استفاده  برای  دريايی  و 

بنادر كشور خبر داده بود.
عبدالكريم رزازان در گفت وگويي كه اوايل 
گفت:  داد؛  انجام  نيوز  مارين  با  مردادماه 
يك ماه ونيم  حدود  مناقصه  اين  فراخوان 
برای  شركت هايی  و  شد  منتشر  پيش 
مراجعه  زمينه،  اين  در  كيفی  ارزيابی 
كرده اند. مدت برگزاری اين مناقصه تمام 
شده؛ اما احتمال دارد در صورت كم بودن 
تعداد شركت كنندگان، شركت های ديگری 

نيز پذيرفته شوند.
اين مقام مسؤول با بيان اينكه »اين شناورها 
در داخل ساخته خواهند شد«، درعين حال 
تأكيد كرد: در روند ساخت اين شناور، بايد 
توانمندی خارجی انتقال يابد؛ چرا كه برای 
ساخت بدنه شناور در داخل مشكلی وجود 
تجهيزات  به  مربوط  تكنولوژی  اما  ندارد، 
رفع آلودگی در داخل وجود ندارد كه در 
قالب مشاركتی و يا همكاری با شركت های 

خارجی بايد انتقال يابد.
را 9  مناقصه  اين  سفارش های  تعداد  وی 

فروند اعالم كرد و افزود: با توجه به روند 
توسعه حوضچه ها در بنادر كشور و بويژه 
در شمال، به تعداد زيادی از اين شناورها 
احتياج خواهيم داشت كه در مراحل بعدی، 

سفارش داده خواهد شد.

گفتني است، شركت فن آوران سيراف در 
راستای تنوع بخشيدن به محصوالت خود 
در حوضه توليد انواع شناورهای تخصصی، 
از يكسال پيش شروع به طراحی  شناورهای 
تخصصی    oil recovery boatبا ابعاد 
مؤسسه  كالس  تحت  متر    14/6×  4/7
رده بندی ايرانيان كرده است. شناور مذكور 
با توجه به حداكثر سرعت 11 گره دريايی، 
تا شعاع 100 كيلومتر را تحت پوشش داده 
و قادر به جمع آوری آلودگی نفتی به ميزان 
30 مترمكعب در ساعت است. از ويژگی های 
اين شناور قابليت محدودسازی سطح آب و 
 skimmer جمع آوری آلودگی ها از طريق
پيشرفته و همچنين جمع آوری زباله بوده و 

دارای سيستم  FI-FI است.
الزم به ذكر است، هم اكنون كشور با توجه 
به داشتن بنادر مهم نفتی و صادرات نفت 
كشور  توليدات  مهمترين  از  يكی  بعنوان 
در چهارچوب كنوانسيون های بين المللی، 
موظف به حراست و نگهداری محيط زيست 
هزينه های  ساليانه  است.  سواحل  و  بنادر 
و  اين زمينه صورت مي گيرد  بسياری در 
واردات شناورهاي جمع آوري آلودگي نفتي، 
خروج ارز از كشور را به همراه داشته است. ، 

3
ری

خب
 /

ی 
ش

وز
آم

 /
ی 

لم
ی ع

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

ف
را

سی
ن 

را
آو

ن 
ت ف

رک
ش

علیرغم روند 
سؤال برانگیز  
مناقصه
 سازمان بنادر

سازمان بنادر: به ساير شركت ها 
با هم سفارش مي دهيم! شناورهايی  طراحی  اتمام 

Oil recovery boat كاربری

پروژه سیراف در مورد شناورهاي جمع آوري آلودگي نفتي ادامه می یابد
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محصول

بدنه تجهیزات برقی و به ویژه بدنه تابلوهای برق یکی از مهمترین نیازمندیهای صنایع الکتریکال 
می باشد و به دلیل اهمیت باالی آنها در کیفیت تابلوهای برق ، الزامات و شرایط خاصی برای تولید 

و تستهای آنها در نظر گرفته شده است.
شرکت سیراف که به عنوان یک شرکت طراح و تولید کننده تجهیزات الکتریکال دریایی خصوصاً 
تابلوهای برق دریایی فعالیت می نماید ، در سال گذشته در جهت قطع نیازمندی به خارج از کشور 

برای تهیه بدنه های مورد نیاز ، اقدام به طراحی و تولید این محصول نمود.
در طراحی و ساخت این بدنه ها که تاکنون در پروژه های مختلف توسط این شرکت مورد استفاده 
نیاز صنعت دریایی لحاظ گردیده و همچنین  بدنه های مورد  استانداردهای  اند کلیه  قرار گرفته 
تجربیات شرکتهای طراح و تولید کننده معتبر خارجی در طراحی آنها در نظر گرفته شده تا توان 

رقابت با محصوالت مشابه اروپایی مانند Rittal و Hensel و ... را داشته باشد. 
کیفیت باالی مواد اولیه ، کیفیت رنگ و نوع رنگ الکترواستاتیک سبب مقاومت این محصول در 
دما و رطوبت باال و همچنین مقاومت در برابر ضربه می باشد. همچنین از دیگر مزایای این محصول 
سیراف قیمت مناسب آن می باشد که با توجه به کیفیت باالی آنها توان رقابت با نمونه های خارجی 

را دارد.
بدنه تجهیزات برقی سیراف کلیه آزمایشات مربوطه را با موفقیت گذرانده و دارای گواهینامه تأیید 

محصول از یکی از مؤسسات رده بندی دریایی معتبر می باشد.
امید است تولید این محصول توسط سیراف سبب رفع نیازمندی صنایع داخلی به خارج از کشور 

بوده و گامی در جهت تولید محصوالت با کیفیت باال باشد.

بدنه تجهیزات برقی
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سوییچ برد MW+70 KW 1*2 متعلق به بارج 15000 تنی
 تحت کالس مؤسسه رده بندی ایرانیان

BV 380/220متعلق به لندینگ کرافت 2000 تنی تحت کالس مؤسسهV,3ph,9KW  ترانسفورمر



6

شی / خبری
شریه داخلی علمی / آموز

ن
ف

سیرا
ت فن آوران 

شرک

رویدادهای دریایی

در ميزگرد بررسی ایمنی و سوانح دریایی مطرح شد

واردات شناورهای غیر ایمن محدود می شود
نشست خبری دوازدهمین همایش صنایع 
سوانح  و  ایمنی  بررسی  موضوع  با  دریایی 

دریایی برگزار شد.
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
دریانوردی در این نشست از محدودیت های 
هدف  با  وارداتی،  شناورهای  برای  جدید 
لنج های  و  شناورها  ایمنی  سطح  افزایش 

سنتی فعال در آب های کشور خبر داد.
اینکه  اعالم  با  فروغی  احمد  مهندس 
»سازمان بنادر و دریانوردی متولی بررسی 
است«،  در کشور  دریایی  و حوادث  سوانح 
کالس  چهار  در  شناورها  هم اکنون  افزود: 
)بین  منطقه ای  شناورهای  اقیانوس پیما، 
500 تا GT 3000(، شناورهای سنتی و 
شناورهای مسافری تقسیم بندی می شوند که 
بیشترین سوانح در ایران به شناورهای سنتی 

مربوط می شود. 
بروز سوانح دریایی  وی اصلی ترین دالیل 
در جهان را عوامل انسانی برشمرد و افزود: 
این خطا در کشتی های اقیانوس پیما معموال 
کمتر است؛ اما در شناورهای سنتی، عمال 

دلیل اصلی است. 
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
دریانوردی باالترین آمار سوانح در ایران را به 
ایمن نبودن لنج های صیادی و حضور افراد 
مربوط  دریانوردی  بخش  در  آموزش ندیده 

دانست.
»متأسفانه  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
شناورهای مسافری در ایران متولی مشخصی 
ندارد«، تصریح کرد: متولی این بخش خود 
وجود  با  بنادر  سازمان  و  کرده  پنهان  را 
اینکه دراین خصوص وظیفه ای ندارد؛ اما به 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان شناورهای 
اسکله های  احداث  و  ساخت  و  مسافری 

مسافری اقدام می کند. 
وی درعین حال سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری کشور را متولی اصلی این 
سازمان  گفت:  و  کرد  عنوان  بخش 
بنادر از این پس شناورهای مسافری 
حد  در  آنها  سازه های  و  ابعاد  که 
و  نباشد  معمول  استانداردهای 
را  رده بندی  مؤسسات  گواهی 

نداشته باشد، ثبت نخواهد کرد. 

از احتمال ثبت نشدن شناورهای  فروغی 
وارداتی باری با بدنه کامپوزیت و فایبرگالس 
در کشور خبر داد و گفت: شناورهای وارداتی 
کامپوزیت و فایبرگالس نیز تنها در صورتی 
که به تأیید موسسات رده بندی داخلی برسد؛ 

ثبت خواهد شد. 
وی یادآور شد: ثبت شناورهای وارداتی تا 
چند سال قبل بدون محدودیت انجام می شد؛ 
قایل  محدودیت هایی  حاضر،  حال  در  اما 
شده ایم و شناورهای باالی یکسال و کمتر از 
ظرفیت GT 150، ثبت نخواهند شد. برای 
شناورهای ساخت داخل نیز، این محدودیت 

در حال حاضر وجود دارد.
وی همچنین اعالم کرد: سازمان بنادر برای 
افزایش سطح خدمات و تخصص و از سوی 
دیگر تشکیل اولین مؤسسه رده بندی ملی در 
ایران، بدنبال ادغام دو مؤسسه ایرانی فعال 

در کشور است. 
ابتدای این نشست خبری، مدیرعامل  در 
مؤسسه رده بندی ایرانیان با اشاره به برگزاری 
طی  دریایی  صنایع  همایش  دوازدهمین 
در  مهرماه سال جاری  تا 29  روزهای 27 
مهندسی  انجمن  گفت:  گیالن،  زیباکنار 
دریایی ایران تصمیم دارد تا اولین همایش 
نیز  را  دریایی  سوانح  پیشگیری  و  بررسی 

همزمان با این همایش برگزار کند.
اینکه  بیان  با  صفری  مهندس حسن رضا 
»نظام مندی الزم برای حفظ ایمنی در حوزه 
دریایی وجود دارد«، افزود: وضعیت ایمنی 

دریایی در کشور ما با حوزه های جاده ای و 
هوایی متفاوت است و یکی از اهداف اولین 
دریایی،  سوانح  و  ایمنی  بررسی  همایش 
اطالع رسانی عمومی در این زمینه و انتقال 
تجارب نظام موجود در بخش دریایی به سایر 

حوزه های حمل ونقل است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه مؤسسات 
رده بندی در نظام برقراری ایمنی، امنیت و 
کیفیت کشتی ها و سازه های دریایی گفت: 
کره جنوبی،  رده بندی  مؤسسه  همکاری  باا 
عمال سقف رده بندی شناورها برای مؤسسه 

رده بندی ایرانیان برداشته شده است.
در  و  اخیرا  کرد:  اعالم  زمینه  دراین  وی 
شرایط تحریم، یکی از کشتی های 20 هزار 
تنی کشتیرانی جمهوری اسالمی که برای 
پشتیبانی ناوگروه ایران در خلیج عدن فعالیت 
ایرانیان  رده بندی  مؤسسه  توسط  می کند؛ 
بازرسی و گواهینامه های الزم آن، صادر شد. 
»اقتصاد  موضوع  اهمیت  بر  همچنین  وی 
و  کشتی ها  ایمنی  برقراری  برای  ناوگان« 
شناورها تأکید کرد و گفت: تا وقتی فعالیت 
شناورها رونق الزم را نداشته باشد؛ بیاری از 
مالکان شناورهای کوچک توان مالی الزم برای 
خرید تجهیزات و برقراری ایمنی را نخواهند 
داشت. به همین دلیل، الزم است متولیان 
تسهیالت  و  حمایت  با  دریایی  حمل ونقل 
الزم، زمینه تأمین تجهیزات ایمنی و اجرای 
قوانین و مقررات کنوانسیون های دریایی در 

این دسته از شناورها را فراهم آورند.



رویداد های دریایی

علیرغم آنکه مدیر فنی شرکت تایدواتر خاورمیانه ماه گذشته از 
تأمین مالی پروژه بارج 15 هزار تنی این شرکت که در ایزوایکو در 
حال ساخت است، خبر داده بود؛ روند پرداخت و ادامه پروژه همچنان 

به کندي پیش مي رود.
مهندس هادی گلرخ، مدیرفني شرکت تایدواتر )کارفرماي پروژه(، 
هفتم شهریورماه در گفت وگویي با مارین نیوز گفته بود: پی مشکالتی 
که در زمینه تأمین مالی این شناور پیش آمده بود؛ با انجام پیگیری های 
الزم درون مجموعه تایدواتر این مسایل برطرف شد که در پی آن، 

الحاقیه ای تنظیم و بین طرفین قرارداد مبادله شد.
وی با ابراز رضایت از روند ساخت بارج 15هزارتنی گفت: انتظار می رود 

با تنظیم این الحاقیه و تأمین منابع مالی الزم که بالغ بر 15 میلیارد 
ریال است؛ روند تکمیل و تحویل پروژه سرعت بگیرد. وی در مورد 
زمان تحویل این شناور گفت: با توجه به شرایط موجود و صحبتی که با 
مدیران ایزوایکو داشته ایم؛ پیش بینی می شود تأمین تجهیزات باقیمانده 
طی سه ماه آینده انجام شود و پس از نصب تجهیزات طی مدت یک 

ماه، این شناور تا چهار ماه دیگر تحویل نهایی شود.
این در حالي است که در پیگیري هاي مکرر شرکت سیراف از شرکت 
بحرگسترش هرمز )سازنده بارج( در مورد تأمین مالي براي تکمیل 
سیستم برق و راه اندازي ژنراتورهاي شناور، تاکنون تنها بخشي از 

هزینه ها پرداخت شده و عمال پروژه بالتکلیف مانده است.

ادامه مشكالت بارج 15000 تنی 

انصراف سیراف ازاجرای پايلوت طرح رتبه بندي 
مدیرعامل شرکت فنآوران سیراف انصراف 
شرکت را از اجرای طرح رتبه بندیشرکتهای 
دریایی که قرار بود از سوی انجمن مهندسی 
دریایی و توسط مؤسسه رده بندی ایرانیان 

صورت گیرد؛ اعالم داشت.
این  اتخاذ  دالیل  درباره  ضیایی  مهندس 
تصمیم گفت: شرکت فنآوران سیراف از بدو 
طرح موضوع رتبه بندی شرکتهای دریایی 
از سوی کمیته تأمین کنندگان و سازندگان 
انجمن مهندسی دریایی، مخالف آن بود و 
این مسأله را بارها در جلسات کمیته به شکل 

مشروح اعالم کرده بود.
وی با بیان اینکه »یکی از دالیل اصلیاین 
مخالفت، بی توجهی انجمن مهندسی دریایی 
بوده  کشور  دریایی  های صنعت  داشته  به 
از  را  سؤال  این  بارها  کرد:  تصریح  است«، 
مسؤوالن کمیته و طراحان طرح رتبه بندی 
مطرح کردیم که کال چند شرکت دریایی 
دارای رتبه قابل قبول هستند که بخواهیم 
چنین طرحی را اجرا کنیم و اصوال هدف از 

اجرای این طرح چیست؟
ضیایی افزود: مسؤوالن کمیته، هیچ پاسخ 
قابل قبولی برای این پرسش نداشتند؛ جز 
آنکه این موضوع، تصمیم کمیته و مورد تأیید 
هیأت مدیره انجمن بوده و در قطعنامه های 

همایش مطرح شده است.
مدیرعامل شرکت با بیان اینکه »علیرغم 
انتقادهای موجود، سیراف برای آنکه همراهی 
خود را با تصمیم جمعی جامعه دریایی نشان 
دهد و متهم به مقابله با برنامه های انجمن 

نشود، همراهی خود را با طرح رتبه بندی 
اعالم کرد«، افزود: بر این اساس، حدود دو 
ماه قبل، آمادگی خود را برای اجرای پایلوت 
طرح رتبه بندی اعالم کردیم که در جلسه 
اخیر کمیته تأمین کنندگان و سازندگان مورد 

تأیید قرار گرفت.
ضیایی با بیان اینکه »متأسفانه در روزهای 
اخیر شاهد برخوردهای نامناسبی با شرکت 
سیراف بوده ایم«، گفت: در این برخوردها، بار 
دیگر انحراف انجمن ازجایگاه خود بعنوان یک 
تشکل خیرخواه جامعه دریایی و عدم وجود 
فضای الزم برای تعامل در سیاستگذاری های 

این تشکل، احساس شد.
انجمن  در  رویه  این  بروز  کرد:  تأکید  وی 
مهندسی دریایی و انحصارطلبی و عدم همکاری 
آن با تشکل های قانونی و جابجایی پست ها 
افرادی خاص و معدود که در مجمع  میان 
عمومی اخیر نیز آشکار بود؛ باعثشد تا سیراف 
انصراف خود از همکاری با انجمن مهندسی 
دریایی ایران را اعالم و در نتیجه از اجرای پایلوت 

طرح رتبه بندی نیز، انصراف دهد. 
مدیرعامل سیراف با تأکید بر اینکه »این 
شرکت هیچگونه نگرانی بابت بررسی کیفی 
فعالیت و محصوالت خود ازسوی مؤسسات 
رده بندی ندارد«، افزود: کسب گواهینامه ها 
و تأییدیه های الزم از مؤسسات رده بندی 
BV، GL و LR توسطسیراف نشان دهنده 

این مسأله است.
ازاجرای  تنها  نه  سیراف  شد:  یادآور  وی 
فعالیت های  بندی  رتبه  طرح هایی چون 

عدم  از  همواره  که  ندارد؛  نگرانی  خود 
مؤسسات  ازسوی  الزم  سختگیری 

بعنوان  که  اقداماتی  و  داخلی  بندی  رده 

می  صورت  دریایی«  صنایع  »مصلحت 
گیرد؛ عنوان کرده است که این مطلب در 
شناورها  الکتریکال  سیستم  اخیر  سمینار 
و نیز بسمینار سازندگان تجهیزات دریایی 

بصراحت عنوان شد.
به  اشاره  با  همچنین  شرکت  مدیرعامل 
در  حاضران  جمع  از  سیراف  نام  حذف 
نمایشگاه صنایع دریایی در زیباکنار، گفت: 
این اقدام نامتعارف در حالی صورت گرفت 
که سیراف آمادگی خود را برای حضور در 
نمایشگاه و حتی پرداخت هزینه ها در مهلت 
مناسب، اعالم کرده بود.  وی در پایان گفت: 
دریایی  صنایع  نمایشگاه  در  که  متأسفم 
کارگزاران انجمن برای حضور تنها شرکت 
ایران شرط و  سازنده تجهیزات دریایی در 

شروط می گذارند.

مدیرعامل شرکت اعالم کرد:
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شریه داخلی علمی / آموز
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شرک

شرکت صنعت دریایي فن آوران سیراف موفق به دریافت تأییدیه 
از مؤسسه رده بندي لویدز انگلستان شد. این تأییدیه در پي بازرسي 
ممیزان مؤسسه رده بندي LR از سیستم کیفي شرکت سیراف صادر 
شد. سیراف پیش از این، تأییدیه مؤسسات BV فرانسه و GL آلمان 
را نیز کسب کرده بود که با اخذ تأییدیه LR، سیستم کیفي شرکت 
مورد تأیید قدیمي ترین و معتبرترین مؤسسه رده بندي جهان نیز 
قرار گرفت. این موفقیت در حالي براي سیراف به دست آمد که 
تقریبا هیچگونه اشکالي از طرف ممیزان لویدز گزارش نشد. گفتني 
است، سیراف از 10 سال قبل تأییدیه هاي الزم سیستم کیفي براي 
ساخت تجهیزات دریایي را داشته است، اما در ممیزي اخیر، عالوه 
بر تأیید سیستم کیفي تأمین و ساخت تجهیزات، تأییدیه الزم براي 

ساخت شناور نیز براي سیراف صادر شد.

بنابه دعوت مسؤوالن قرقیزستان، هیأتي از طرف شرکت فناوران سیراف به سرپرستي مدیرعامل 
به این کشور اعزام شد. هدف از این سفر که اواسط شهریورماه و به مدت یک هفته صورت گرفت، 
مشارکت سیراف در بعضي پروژه هاي فني-عمراني قرقیزستان بود. در جریان مذاکرات انجام شده، 
مشارکت سیراف در پروژه هاي مختلف حوزه انرژي قرقیزستان مورد بحث قرار گرفت و توافقات 
عمده اي در این زمینه حاصل شد که نتایج قطعي و جزئیات آن، در شماره هاي اتي نشریه منعکس 

خواهد شد.

سفر مديرعامل به قرقیزستان

آغاز به كار رسمی فعالیت دفتر KR در تهران 
به دنبال انعقاد تفاهمنامه همکاری سه جانبه مابین سازمان بنادر و دریانوردی، 
مؤسسه رده بندی ایرانیان)ICS( و مؤسسه رده بندی KR کره جنوبی و همچنین 
 Statutory( اخذ مجوز رسمی انجام بازرسی ها و صدور گواهینامه های قانونی
Certificate( برای شناورها و تأسیسات فراساحلی تحت پرچم ایران از سازمان 
بنادر و دریانوردی، فعالیت رسمی دفتر مرکزی مؤسسه رده بندی ایرانیان در 
تهران آغاز شد.بر این اساس با حضور کیم جونگ وون، بعنوان مدیر دفتر KR در 
ایران، از 11 مهرماه و استفاده از خدمات 5 بازرس آموزش دیده مؤسسه رده بندی 
ایرانیان در کشور کره جنوبی، بعنوان بازرسان مشترك هر دو مؤسسه رده بندی 

)ICS/KR( فعالیت های اجرایی مشترك دو مؤسسه آغاز شد.

شناور اتوبوس دریایی 38 نفره مونا که 

اولین شناور ساخته شده توسط شرکت 

به  مي شود؛  محسوب  سیراف  فناوران 

شد.  فروخته  خصوصي  شرکت  یک 

فروش این شناور در حالي صورت گرفت 

نامناسب  سیاست هاي  به  توجه  با  که 

بانک توسعه تعاون و عدم حمایت الزم 

قرارداد  از  دریانوردي  و  بنادر  سازمان 

شناور  قبلي،  مشتري  با  منعقدشده 

شکل  به  گذشته  اردیبهشت ماه  از  مونا 

مانده  بندرعباس  سایت  در  بالتکلیف 

بود. پیش بیني مي شود با انعقاد قرارداد 

جدید، این شناور تا دو ماه و نیم آینده، 

قرار  شود.  نهایي  تحویل  و  آماده سازي 

است این شناور که تحت کالس مؤسسه 

در  شده؛  ساخته  ایرانیان  رده بندي 

خطوط مسافري جزیره کیش فعال شود.

تأیيدیه لویدز براي سيراف

يارد پرند در مراحل نهايي
یارد  اول  فاز  ساخت  روند  ادامه  در 
جدید شناورسازي پرند که با نام تجاري 
مراحل  مي کند؛  فعالیت  آسیا  ناوران 
نهایي تکمیل و تجهیز این سایت طي 
دو ماه گذشته انجام شد و در آستانه 

آغاز فعالیت، قرار گرفت.  

KR تأيید طرح اتوبوس دريايي توسط مؤسسه رده بندي
همزمان با آغاز فعالیت رسمي مؤسسه رده بندي KR کره جنوبي در ایران، طرح شناور 
اتوبوس دریایي 42 نفره که بطور مشترك توسط شرکت سیراف و ایکاروس مارین 
آفریقاي جنوبي آماده شده؛ به تأیید این مؤسسه رسید. گفتني است، قرار است گواهینامه 
شناورهاي در حال ساخت شرکت هاي سیراف و ناوران آسیا که تاکنون تحت کالس 
مؤسسه رده بندي ایرانیان ساخته مي شد؛ از این پس به صورت دوآل کالس و توسط 
مؤسسات ایرانیان و KR صادر شود. در این راستا، قرارداد مربوط به اتوبوس دریایي 42 

نفره، به تأیید مؤسسه KR رسید.

فروش اولین شناور ساخت سیراف


