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شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی

فن آوران

سال نو، خانه نو

فرا رسیدن نوروز 
و حلول سال نو را 
به تمامی ایرانیان 
شادباش می گوییم 
و سالی سرشار از 
موفقیت  و پیروزی 
را آرزو داریم

شرکت صنعت دریایی 
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سال جديد در حالي فرا مي رسد كه مهمترين صورت مسأله پيش روي 
اغلب مراكز صنعتي و اقتصادي، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تبعات 
آن بر افزايش هزينه هاي آنهاست. در اين ميان، برخي مديران صنعتي 
در حوزه ه�اي انرژي بر از در پيش گرفتن سياس�ت تعديل نيرو و حتي 
توقف خطوط توليد سخن مي گويند و بسته هاي حمايتي اعالمي دولت 
را ناكافي مي دانند. متقابال دولت نيز با تعيين برخي رش�ته هاي صنعتي 
بعن�وان حوزه هاي اثرپذير از سياس�ت حذف يارانه ها، س�عي دارد اين 
تبعات را كاهش داده و به برخي حوزه ها، يارانه ها و تسهيالتي اعطا كند.
در اي�ن ميان، صناي�ع دريايي بعنوان يكي از حوزه ه�اي مادر و عمده 
صنعت�ي، از اي�ن چالش بركنار نيس�ت. گرچه، كارشناس�ان اين حوزه 
م�واردي چون مصرف باالي برق در بخش هايي چ�ون جوش و تراش را 
بعنوان عاملي براي تعريف اين صنعت در ميان صنايع اثرپذير از حذف 
يارانه ه�ا معرفي مي كنند؛ اما تاكنون، وزارت صنايع در جمع بندي خود 
به اي�ن نقطه نرس�يده و صنايع درياي�ي و زيرمجموعه ه�اي آن، جزو 
بهره مندان اصلي از تس�هيالت و حمايت هاي قانون هدفمندي يارانه ها 

قرار نگرفته اند.
با توجه به اين وضعيت، به نظر مي رسد صنايع دريايي راهكار و چاره اي 
براي ادامه فعالي�ت، جز افزايش بهره وري در مجموعه هاي خود ندارند؛ 
مس�أله اي كه تاكنون نيز، در بسياري از مجموعه ها – بويژه شركت  هاي 
دولتي و ش�به دولتي كشتي س�ازي- مورد توجه نب�وده و از اين جهت، 
ش�ايد حذف يارانه ها، توفيقي اجباري برايش�ان باش�د تا سازوكارهاي 

خوي�ش را بر مبن�اي واقعيت هاي اقتصاد – و ن�ه حمايت ها و رانت هاي 
دولت- بازتعريف كنند.

در اين راستا، شركت س�يراف اجراي موارد زير را بعنوان راهكارهايي 
براي افزايش بهره وري در صنايع دريايي تلقي مي كند و اميدوار اس�ت 
مجموعه صنايع دريايي كشور با رعايت اصولي از اين دست، به راندمان 

و كاركرد مناسب تري پيدا كنند:
1- بازنگ�ري در مي�زان مص�رف ان�رژي از راه هايي مانند اس�تفاده از 

تجهيزات كم مصرف تر و واجد برچسب انرژي مناسب.
2- جلوگي�ري از دوباره كاري ه�ا با بازنگ�ري در فرآيندهاي توليدي و 

مديريتي.
3- تكي�ه بر بحث مديريت تضمين كيفيت بعنوان راهكاري مناس�ب 
جهت كنترل و ساماندهي بهره وري در مجموعه ها و شركت هاي صنعتي.

4- ايجاد واحدهاي تخصصي مديريت انرژي در شركت ها.
5- بازنگري در روند تعريف پروژه و طراحي سيس�تم ها بعنوان اولين 

مرحله فعاليت مجموعه توليدي.
بديه�ي اس�ت، راهكارهاي فوق و ن�گاه مطرح ش�ده در اين مطلب به 
بهره وري در صنايع دريايي، تنها راهكار و نگاه قابل طرح نيست. بلكه، 
مي توان مسايل ديگري را با توجه به حوزه عملكرد هر مجموعه و ساز و 
كار حاكم بر آن مطرح كرد و به بهانه بحث يارانه ها، راهكارهايي مناسب و 

تخصصي را براي افزايش بهره وري در صنايع دريايي اتخاذ كرد.

افزایش بهره وري در صنایع دریایي
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در 40 کیلومتری جنوب غرب تهران، شهری در 
حال بالیدن و توسعه است که بسیاری از ناظران و نیز 
مسؤوالن دولتی امیدوارند قطب آینده صنعتی و نیز 
مجتمعی بزرگ ازشهرک های مسكونی برای پذیرش 
بخشی از ساکنان تهران شلوغ و روبه انفجار باشد. 
شهر جدید پرند در چارچوب سیاست های دولت 
در جهت سبک سازی پایتخت، در چند سال اخیر 
مورد توجه ویژه دستگاه هایی چون وزارت مسكن و 
شهرسازی و وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است. 
به همین دلیل، عالوه بر ساخت واحدهای چندصد 
دستگاهی آپارتمانی در پرند، این شهر جدید واجد 
شهرکی صنعتی است که در تقاطع شاهراه های اتوبان 
تهران-ساوه، جاده قدیم ساوه و اتوبان قم و در نزدیكی 
واقع است. طبق  امام خمینی  بین المللی  فرودگاه 
سیاست های معاونت شهرک های  صنعتی وزارت 
صنایع، کاربری اصلی این شهرک در رابطه با صنایع 
الكترونیک و صنایع فلزی تعریف شده است و قرار 
است تسهیالت و حمایت هایی نیز از مجموعه های 

فعال در این شهرک، صورت گیرد.

اقدام سيراف
وجود همین حمایت ها و موقعیت ویژه سبب شد 
نیز در  تا شرکت صنعت دریایی فن آوران سیراف 
راستای سیاست دولت برای انتقال صنایع از تهران 
و نیز فراهم سازی زیرساخت ها برای توسعه فعالیت 
خود در بخش ساخت شناور، از یكسال و نیم قبل 

برنامه ریزی برای انتقال مجموعه شرکت به شهرک 
صنعتی پرند و احداث سایت ساخت شناور را آغاز 
کند و سرمایه گذاری و فعالیت های اجرایی مربوط به 
آن را در یكسال گذشته صورت دهد. بدین ترتیب و 
با اتمام سایت پرند، کل فعالیت های سیراف ازسال 
آینده به این شهرک صنعتی منتقل می شود و به 
گفته مدیرعامل شرکت، محل اقامت اکثر نیروها و 
پرسنل شرکت نیز به شهر جدید پرند انتقال خواهد 
یافت. طبق برنامه ریزی و پیش بینی شرکت، یارد پرند 
ظرفیت تولید ساالنه تا 12 شناور با ابعاد حداکثر 24 

متر خواهد داشت که این میزان، با توجه به حوزه 
شهرک صنعتی قابل گسترش خواهد بود. این در 
حالی است که سیراف تنها مجموعه صنایع دریایی 

در این شهرک محسوب می شود.

ظرفيت ها و مذاكرات علمی
اما در کنار مباحث اجرایی و صنعتی، شهر جدید 
وجود  از  دولت  مناسب  سرمایه گذاری  با  پرند 
دانشگاه های آزاد و پیام نور نیز در رشته های مرتبط 

با فعالیت های مورد نیاز منطقه برخوردار شده است.
میان  در  بار  اولین  برای  سیراف  میان،  این  در 
شرکت های فعال در شهرک صنعتی پرند در جهت 
برقراری رابطه صنعت و دانشگاه پیشقدم شد و نسبت 
به مذاکره و تعامل با مدیران این دانشگاه ها اقدام کرد.

با  را  جلساتی  شرکت  مدیرعامل  راستا،  این  در 
مدیران دانشگاه های آزاد و پیام نور واحد پرند برگزار 
کرد. در جلسه با مدیر دانشگاه پیام نور، درباره اشتغال 
فارغ التحصیالن وهمكاری های شرکت با آن دانشگاه 
و  ایجاد زمینه های کارورزی درسیراف بحث وتبادل 
نظر شد. همچنین، درپی این مذاکرات دو دانشجوی 
دانشگاه پیام نور برای همكاری با سیراف به شرکت 
معرفی شدند که زمینه جذب آنها فراهم شد.گفتنی 
دررشته های  پرند  واحد  نور  پیام  دانشگاه  است، 
اجرایی،  مدیریت  مهندسی  صنایع،  مهندسی 
مهندسی  مدیریت پروژه و مدیریت بازارگانی درمقطع 

کارشناسی دانشجو می پذیرد.

سال نو، خانه نو
مجموعه فعالیت های سیراف به شهرک صنعتی پرند منتقل شد
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شناور مسافربری ماريا طولی برابر 15 متر و قابليت حمل 42 مسافر در شرايط مطلوب و با سرعت 24 گره دريايی را دارا می باشد. 
شناور ذكر شده از نوع كاتاماران بوده و جنس بدنه و روسازه  شناور، آلومينيوم دريايی است. طراحی بدنه و دكوراسيون داخلی زيبا 
و مدرن، قابليت مسافرگيری از سينه و پاشنه شناور و سرعت مناسب  نسبت به مصرف سوخت مواردی است كه اين شناور را از ديگر 

شناورها متمايز می دارد.
عالوه بر موارد ذكر شده با توجه به ارتعاشات كم بدنه و حداقل آلودگی صوتی ، شناور ماريا تجربه جديد و لذت بخشی از دريانوردی 

را برای مسافران خود بهمراه خواهد داشت.

شناور مسافربری ماریا

 42-pax Passenger Ferry plan Approval
 according to the PMO
 announced requirement for
 new passenger vessels with
 more safety features for
 south passenger linens; yet
 no purchase order has been
received.

  He added “I hope Syraf as a
 company that with cooperation

 of reputable foreign companies’
 approvals and participation,
 tried to spend a lot to renewal
 and secure country’s passenger
 fleet, would got adequate
 support by PMO and be granted
 necessary facilities to continue
its aim.
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اولین قرارداد ساخت اتوبوس دریایي 42 نفره بسته شد
تعاونی  با  شركت  اين  قرارداد  امضای  از  شركت  مديرعامل 
مسافری  شناور  يك  ساخت  برای  هرمز  دريايی   حمل ونقل 

خبر داد.
چارچوب  در  قرارداد  اين  گفت:  دراين باره  ضيايی  مهندس 
طرح وجوه اداره شده و سياست های سازمان بنادر و دريانوردی 
در  مسافر  حمل  ناوگان  ايمن سازی  و  نوسازی  از  حمايت  برای 

خليج فارس و دريای عمان منعقد شده است. 
بانك  به  وام  دريافت  برای  شناور  »متقاضی  اينكه  بيان  با  وی 
با  كه  كرد  اميدواری  ابراز  است«،  شده  معرفی  تعاون  توسعه 

هماهنگی اين بانك، كار ساخت اين شناور به زودی آغاز شود.
مسير  برای  دريايی  اتوبوس  اين  ساخت  قرارداد  وی،  گفته  به 
مسير  به  دوم  قرارداد  و  شده  منعقد  هرمز  بندرعباس-جزيره 

بندرچارك- كيش مربوط است.
دريايی    اتوبوس  شناور  اولين  طرح ساخت  تهيه  است،  گفتني 
مارين  ايكاروس  شركت  توسط  اخيرا  مارينا،  نام  به  نفره   42
با  طرح  اين  و  يافت  پايان  سيراف  سفارش  به  جنوبی  آفريقای 
 Design Approval كمترين كامنت، موفق به كسب گواهينامه

از سوی مؤسسه رده بندی KR كره جنوبی شد. 

 42-pax Passenger Ferry plan Approval
 Syraf Order for design planning of
 first 42-PAX passenger ferry called
 Maria by South African company
 Icarus Marine ended. This design was
 approved with minimal comments
 by South Korea KR classification.

  Syraf CEO said “Unfortunately,
 despite doing all these processes
 by company’s expense and
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کشتی سازی

استقبال؟!
رييس كميته كشتی سازی انجمن مهندسی دريايی ايران در جلسه 
اخير اين كميته، حمايت اين انجمن را از برگزاری سمينارهای تخصصی 
و علمی از سوی ارگان ها و سازمان های مسؤول را اعالم كرد. مهندس 
بابايي اين مطلب را در پي برگزاری اولين همايش ملی شناورهای تندرو 
از سوی انجمن علمی نيروی دريايی سپاه در ماه گذشته، عنوان كرد 
و گفت: انجمن، اين سمينارها را حركتی موازی با فعاليت های خود 
با  مرتبط  كارشناسان  و  متخصصان  تعامل  افزايش  برای  و  نمی داند 

انجمن با اين سمينارها، آمادگی دارد.
اظهارات مثبت مهندس بابايي در حالي عنوان مي شود كه برگزاري 
توسط  جاري  سال  كه  شناورها  الكتريكال  سيستم  سمينار  اولين 
شركت فن آوران سيراف و با همكاري برخي از مؤسسات رده بندي 

صورت گرفت؛ با حمايت الزم از سوي اين انجمن همراه نبود.
هرچند نبايد از تعامل و همراهي مناسب انجمن در حوزه اطالع رساني 
اين سمينار گذشت؛ اما عدم حضور رييس كميته تخصصي مربوطه در 
اين سمينار و نيز برخي انتقادهاي تلويحي مبني بر »موازي بودن« اين 
سمينار با سمينار تجهيزات دريايي كه از سوي انجمن برگزار شده بود؛ 
گاليه هايي را نزد دو طرف بوجود آورد. به هر شكل، اميدواريم اعالم 
موضع اخير انجمن كه توسط رييس محترم كميته كشتي سازي عنوان 
شده؛ مشمول همه سمينارهاي تخصصي و ارگان ها و شركت ها شود و 
صرفا متوجه برخي نهادهاي عمده از قبيل نيروي دريايي سپاه نباشد!

نکته

خصوصی ها چنین امکانی ندارند 
از  دریایی  صنایع  سازمان  هماهنگ کننده  معاون 
برای  این سازمان  از سوی  اعتبارات الزم  اختصاص 
تكمیل پروژه های ناتمام ساخت شناورهای لندینگ 
به  دراین باره  بابایی  امیر  مهندس  داد.  خبر  کرافت 
مارین نیوز گفت: با اختصاص این اعتبار، 10 فروند 
و  خرمشهر  موسوی  شهید  مجتمع های  در  شناور 
شهید درویشی بندرعباس تكمیل و آماده تحویل به 

متقاضیان خواهد شد.
وی با بیان اینكه »مشكالت بوجود آمده میان متقاضیان و سازندگان با بانک عامل 
طرح وجوه  اداره شده، وضعیت تعدادی از شناورها را بالتكلیف کرده است«، گفت: 
در این میان، 22 فروند از 54 فروند شناورهای در حال ساخت در مجموعه های 

سازمان صنایع دریایی با این مشكالت مواجه شده اند.
بابایی با بیان اینكه »با تمهیدات انجام شده 10 فروند از این تعداد در این مرحله 
تكمیل خواهند شد«، گفت: بدین ترتیب، تعداد شناورهای تكمیل شده توسط 

سازمان صنایع دریایی از 40 فروند خواهد گذشت.
وی افزود: از 12 فروند باقیمانده نیز، سه فروند که پیشرفت فیزیكی کمتری 
داشته اند؛ در مرحله بعد تكمیل می شوند. اما 9 فروند دیگر به دلیل مشكالت 

حقوقی، فعال بالتكلیف هستند.
وی یادآور شد: طبق مصوبه اخیر بانک ملت، مابقی تسهیالت ساخت شناورهای 
لندینگ کرافت تنها در صورت تكمیل و تحویل شناور پرداخت می شود و به همین 
دلیل هم، سازمان صنایع دریایی از منابع داخلی خود نسبت به تخصیص اعتبار 

اقدام کرده است.
معاون هماهنگ کننده سازمان صنایع دریایی همچنین از دریافت 7/9 میلیون 
یورو تسهیالت برای ساخت دو فروند لندینگ کرافت 2500 تنی از محل تسهیالت 
ساخت شناور صندوق ذخیره ارزی خبر داد و گفت: این دو شناور با پیشرفت 

فیزیكی مناسب در مجتمع شهید موسوی خرمشهر، در دست ساخت است.
بابایي که ریاست کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران را نیز برعهده 
دارد؛ در جلسه این کمیته با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح وجوه اداره شده 
و ارائه تسهیالت تكمیل شناورهای ناتمام از سوی بانک ملت گفت: در پی توافق 
سازمان بنادر و دریانوردی با بانک در سال جاری، مصوبه ای از سوی بانک صادر شد 

که چند بند مثبت و یک مورد منفی داشت.
بازپرداخت  مدت  افزایش  جرایم،  بخشودگی  چون  مواردی  داد:  توضیح  وی 
تسهیالت و... از موارد مثبت این مصوبه بود؛ اما موضوع منفی آن بود که بانک 

اعالم کرده باقی تسهیالت را نخواهد پرداخت، مگر آنكه شناور کامل شده باشد.
معاون هماهنگ کننده سازمان صنایع دریایی با اشاره به تزریق اعتبار از منابع 
داخلی این سازمان برای تكمیل ساخت 10 فروند شناور، گفت: طبعا، تأمین چنین 
منابعی برای کشتی سازی های خصوصی ممكن نیست و مالكان شناورها هم به 
دلیل وضع نامناسب بازار حمل ونقل دریایی، انگیزه  چندانی برای سرمایه گذاری 
ندارند. رییس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه از 
جلسات هیأت مدیره این انجمن با مسؤوالن اداره کل ماشین سازی و نیروی 
محرکه وزارت صنایع و معادن خبر داد و گفت: مسؤوالن وزارت صنایع در 
این جلسات، آمادگی خود را برای اعطای تسهیالت ساخت شناور در داخل، 

اعالم کرده اند.
وی با بیان اینكه »این تسهیالت طبق مصوبه اختصاص 200 میلیون دالر 
از محل صندوق ذخیره ارزی برای سفارش ساخت کشتی به سازندگان 
داخلی پرداخت می شود«، افزود: مكانیزم اعطای تسهیالت از این محل، 

ساده تر و عملكرد بانک ها هم در آن، منظم تر است.

 معاون سازمان صنایع دریایی با اشاره به تکمیل
 10 شناور با استفاده از منابع این سازمان:

تحویل 14 شناور ساخت داخل در سال 89
معاون برنامه ریزی، اداری و مالی سازمان بنادر و دریانوردی از تحویل 14 شناور 
ساخته شده از محل طرح وچوه اداره شده با بانک و متقاضیان در سال جاری 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمدرضا 
امامی گفت: با توجه به مشكالت به وجود آمده از سال های گذشته در تحویل 
شناورهای لندینگ کرافت، نسبت به انعقاد تفاهمنامه جدید با بانک ملت اقدام 
شده است که بر اساس آن مجموع مدت زمان ساخت و بازپرداخت تسهیالت از 
هفت به 12 سال )5 سال ساخت و 7 سال بازپرداخت( با تخصیص یارانه سازمان 

افزایش یافته است.

در جلسه شورایعالی صنایع دریایی چه گذشت؟
مدیرعامل شرکت، بعنوان یكی ازمجموعه های فعال بخش خصوصی در حوزه 
ساخت شناور و تجهیزات دریایی، در جلسه اخیر کمیته کارشناسی شورایعالی 
تشكیل شد؛  ماه  بهمن  این جلسه که 23  در  یافت.   دریایی حضور  صنایع 
ابتدا فرآیند تأمین، ساخت و بهره برداری از شناور در کشور و اقدامات هریک 
طرح  قالب  در  موضوع،  این  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ذیربط  دستگاه های  از 
ساماندهی و ارتقای مدیریت صنایع )سام( که توسط وزارت صنایع در دست 
اجراست، صورت می گیرد. همچنین، بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
و ضرورت اختصاص  یارانه انرژی برای صنایع دریایی در این جلسه مطرح و 
مقررشد دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی، پیگیری الزم برای لحاظ شدن این 
صنعت درزمره صنایع اثرپذیر ازحذف یارانه ها صورت دهد تا امكان اختصاص 
تسهیالت به واحدهای صنعتی این حوزه، فراهم شود. تشكیل کمیته های فنی 
استاندارد متناظر با سازمان بین المللی استاندارد )ISO( در مجموعه وزارت صنایع 
و مشارکت بخش دریایی در آن نیز، از موارد دیگر مطرح شده در این جلسه بود.

عالوه بر سیراف، مجموعه های دیگری همچون ایزوایكو، سازمان صنایع دریایی، 
صدرا، اروندان، پارس کشتی پوالد، دلوار کشتی، سپهردریا جنوب، نجات دریا و 

پذیرش نوین نیز در این جلسه حضور داشتند.
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 Syraf Company as an innovating
 company was invited by Vice president
 of scientific and technological
 institutions to attend at Industrialization
 of Innovations and inventions fair.
 This invitation was tacked placed due
 to Innovative Approach of Syraf R&D
 activities like design of some marine
 equipment. This exhibition was held at
 19th to 21st of bahman in Tehran.

 Electrical Section of 15,000-tons barge
 that by order of Middle East Tidewater
 Company is under construction at
 ISOICO Bandar Abbas; is at its final
 stages and expected to be finished till
 April 2011. It is worth mentioning,
 according Syraf schedule, Electrical
 Section’s design and installation stages
 of the barge was started early this
 year, but due to delays in financing the
 project by taskmaster the entire project
 was halted for several months. Last
 month after solving these problems
 completion of project was started again.

 During the last few months, According
 to Syraf’s approach to build vessels
 required by the Oil and Offshore
 industries, proposals were prepared
 and presented to the relevant industries.
 Following these, the first visit by
 offshore industry experts took placed.
 In these visits, research results and
 plans for the future projects were
acclaimed by expert visitors.

 Marine cable with Syraf brand, under
 the Iranian Institute classification was
 produced with partnership of Syraf and

 Joushkab Yazd last year. This marine cable
 recently was approved by KR Korean

 Classification.
 Syraf CEO said “this certificate, from KR
 that is a reputable international institutions
 and one of IACCS member, is actually a big
 step for the development our activities
 toward manufacturing marine cables to
supply Iranian shipbuilding companies.

 He pointed to the visit of NIOCC from cable
 factory and added “during this visit technical
 representatives of NITC verbally accepted

 to add Syraf to their
 vendor list and it must
 be finalized in our future
negotiation”.

 Mr. Ziaee added “at
 the moment the only
 problem is compatibility
 of technical specification
 of cable that is based on
 jupon’s JIS standards and
 cable factory standards
 which is based on European IC standards”.
 Syraf CEO announced with cooperation of
 French BV, some action is under way to solve
 the problem.

 KR certification for marine cable 

15000 tons barge last stages  Attending at Industrialization of
Innovations and inventions fair

 Syraf approach to the Oil and
offshore industries



کابل های دریایی که از سال گذشته و با برند سیراف و مشارکت شرکت 
جوشكاب یزد تحت کالس مؤسسه رده بندی ایرانیان تولید شده بود؛ توانست 

گواهینامه مؤسسه رده بندی KR کره جنوبی را نیز کسب کند.
مهندس ضیایی، مدیرعامل شرکت، با اعالم این خبر گفت: با کسب گواهینامه 
KR، که از مؤسسات رده بندی معتبر بین المللی و عضو آیاکس است، عمال گام 
بلندی را برای توسعه فعالیت های مجموعه در بخش تولید کابل دریایی و تأمین 

نیاز ناوگان دریایی کشور برداشته ایم. 
وی با اشاره به بازدید نمایندگان فنی شرکت ملی نفتكش ایران از کارخانه 
کابل سازی، افزود: در جریان این بازدید، به شكل شفاهی موافقت آنها را برای 
قرارگرفتن سیراف در وندرلیست این شرکت را گرفتیم که باید با مذاکرات 
تأمین کابل دریایی  نهایی شود. ضیایی در مورد سرنوشت  امر  این  بعدی، 
زمینه،  این  در  گفت:  سیراف  توسط  افراماکس  تنی  هزار  نفتكش های113 
مذاکرات الزم با شرکت صدرا، بعنوان سازنده این کشتی ها، انجام شده است. 
آنها در مرحله اول بر اخذ کالس خارجی تأکید داشتند که این امر، با گواهینامه 
KR محقق شد.  وی افزود: در حال حاضر، تنها مسأله باقیمانده همخوان سازی 
 JIS مشخصات فنی کابل هاست که در اسپک فنی شناور بر پایه استاندارد
ژاپن و در کارخانه کابل سازی بر پایه استانداردهای IC اروپاست و متأسفانه، 

کشتی سازی در تطابق استانداردها دچار مشكل است.
 BV مدیرعامل شرکت درعین حال خبر داد که با هماهنگی مؤسسه رده بندی

فرانسه، اقداماتی در جهت حل مسأله در جریان است.
ضیایی درعین حال از بی توجهی کشتی سازی ها به بحث استاندارد کابل های 
دریایی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه و علیرغم اخذ گواهینامه های الزم، هنوز 
به بسیاری از کشتی سازی ها نتوانسته ایم این موضوع را بقبوالنیم و همانطور 
که قبال گفته ایم، این امر نیازمند فرهنگسازی و حمایت های الزم قانونی از 
سوی سازمان بنادر و دریانوردی و اعمال آن از سوی مؤسسات رده بندی است.

وی در این زمینه بر اجرای مفاد قطعنامه پایانی سمینار تخصصی الكتریكال 
در صنعت ساخت شناور که سال جاری توسط سیراف و با همكاری مؤسسات 

رده بندی برگزار شده بود؛ تأکید کرد.

بارج 15000 تنی در مراحل آخر
تایدواتر  شرکت  سفارش  به  که  تنی  بارج 15000  الكتریكال  بخش  تجهیز 
خاورمیانه در یارد ایزوایكو در بندرعباس در حال ساخت است؛ مراحل آخر خود 
را طی می کند و انتظار می رود این پروژه تا پایان فروردین ماه 90 تحویل کارفرما 
شود. گفتنی است، مراحل طراحی، تجهیز و نصب این بارج از اوایل سال جاری 
طبق زمانبندی توسط شرکت سیراف انجام گرفته بود؛ اما به دلیل تأخیر کارفرما 
در تأمین مالی، کل پروژه به مدت چند ماه متوقف شده بود که با رفع این 

مشكالت، تكمیل و تجهیز این شناور از ماه گذشته آغازشده است.
ایزوایكو، گفت:  تنی در شرکت  بارج 15000  پروژه ساخت  دراین باره، مدیر 
این شناور طبق برنامه زمان بندي در هفته اول اردیبهشت ماه آب اندازي و اواخر 

اردیبهشت ماه 90 تحویل کارفرما خواهد شد.
مهندس مجتبي کمال پور با بیان اینكه »مشكالت مالي این پروژه تقریبا حل 
شده«، درعین حال افزود: برخي مطالبات هم باقي مانده که در مذاکره با شرکت 

تایدواتر، در حال رفع آن هستیم.
وي قیمت تمام شده این بارج را 14 تا 15 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
در حال حاضر، بخش الكتریكال پروژه 85 درصد پیشرفت دارد و تنها موارد 
باقیمانده آن، مربوط به تست و راه اندازي تجهیزات و نیز نصب پمپ هاست که 

هنوز خریداري نشده است.
وي پیشرفت بخش ماشین آالت، پاپینگ و اکومودیشن این بارج را تا پایان سال 
جاري حدود 95 درصد پیش بیني کرد و گفت: عمال تنها موضوع خرید و نصب 

پمپ ها در سال آینده انجام خواهد شد.

حضور سیراف در دوازدهمین 
همایش صنایع دریایی

فن آوران  دریایی  صنعت  شرکت 
امسال  هرساله،  روال  طبق  سیراف 
نیز حضور پررنگی در همایش صنایع 
دریایی داشت و با تجهیز غرفه و ارائه 
محصوالت و توانمندی های جدید خود 
حضور  همایش  جانبی  نمایشگاه  در 
مهرماه  اواخر  که  نمایشگاه  یافت.این 
امسال در زیباکنار گیالن برگزار شد؛ با 
حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
ارتش  نیروی دریایی  مسلح و فرمانده 
برگزاری  جریان  در  کرد.  کار  به  آغاز 
این نمایشگاه، مدیران سازمان بنادر و 
دریانوردی و شرکت های ملی نفتكش، 
صدرا، ایزوایكو، سازمان صنایع دریایی و 
تعدادی ازمجموعه های بخش خصوصی 
با  با حضور در غرفه سیراف و گفتگو 
مدیرعامل، در جریان آخرین پروژه های 
شرکت در بخش تولید تجهیزات دریایی 
و ساخت شناور قرار گرفتند و آمادگی 
سفارش های  و  مذاکرات  برای  را  خود 

بعدی اعالم داشتند. 
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نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی صنعت و معدن در روزهای 16 الی 
21 دی ماه از سوي وزارت صنایع و معادن حضور داشت. در حوزه صنایع 
دریایي، شرکت سیراف بعنوان تنها شرکت خصوصي در کنار مجموعه هاي 
دولتي ایزوایكو و صدراامید چابهار در نمایشگاه حضور یافت و غرفه شرکت 

مورد بازدید و توجه کارشناسان و مدیران صنعتي کشور قرار گرفت. 
همچنین، شرکت صنعت دریایی فن آوران سیراف، بعنوان شرکتی نوآور، 

ازسوی معاونت علمی و فن آوری نهاد ریاست جمهوری برای حضور در 
همایش صنعتی سازی ابداعات و اختراعات دعوت شد. دعوت ازشرکت 
برای حضور در این همایش، به دلیل فعالیت های واحد R&D، طراحی 
برخی از تجهیزات دریایی برای اولین بار در کشور و رویكرد نوآورانه در 
صنعت دریایی صورت گرفت. این همایش، طی روزهای19 تا 21 بهمن 

ماه گذشته برگزار شد.

حضور شرکت در نمایشگاه بومی سازی و همایش نوآوری در صنعتی سازی ابداعات و اختراعات

 رویکرد سیراف 
 به نیازمندی های صنایع نفتی 

و فراساحلی
با توجه به رویكرد تحقیق و تولیدی 
موردنیازدر  شناورهای  به  سیراف 
صنایع فراساحلی و نفتی، طی چند 
شرکت  پروپوزال های  گذشته  ماه 
دراین زمینه تدوین و به شرکت های 

فعال دراین حوزه ارائه شد. 
بازدید  اولین  رایزنی ها،  این  در پی 
کارشناسان صنایع فراساحلی از یارد 
پرند دربهمن ماه انجام شد. در این 
بازدید، نتایج تحقیقات و برنامه های 
سیراف برای پروژه های آتی ارائه شد 
که مورد توجه و استقبال کارشناسان 

مذکور قرارگرفت.
شرکت  نمایندگان  همچنین، 
پایانه های نفتی ایران نیز در بازدید 
انجام  اسفندماه  اواسط  که  دیگری 
شد، از نزدیک در جریان فعالیت های 
سیراف برای حضور در حوزه ساخت 

شناورهای فراساحلی قرار گرفتند.


