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شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی

فن آوران

بانک اجازه نوسازی 
شناورها را نمی دهد

 اظهارات متقاضی اتوبوس دریایی 42 نفره 
 و مدیرعامل سیراف درباره سرنوشت قرارداد 
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در مي�ان اخب�ار و مطال�ب منتشرش�ده در رس�انه هاي درياي�ي، 
صحبت ه�اي اخير آقاي هرمزي، عضو تعاونی قايق داران مس�افری 
جزي�ره هرمز، از آن س�خناني اس�ت ك�ه مخاطب با خوان�دن آن، 
درمي ياب�د كه گفته هايش از دل برآمده و الجرم، اميد اس�ت بر دل 

مخاطبان واقعي اش بنشيند.
آقاي هرمزي البته براي مجموعه س�يراف، چهره آشنايي است. او 
طرف اولين قرارداد ش�ركت براي س�اخت اتوبوس دريايي 42 نفره 
طرح مارياست كه قرار است در مسير بندرعباس به جزيره هرمز به 
راه بيافتد و مسافران اين بخش محروم از خليج فارس را از مخاطرات 
و شكنجه هاي ناشي از سوار شدن به قايق هاي ناامن و به قول آقاي 

هرمزي، »وانت هاي دريايي!« برهاند.
همانط�ور كه آقاي هرم�زي در مصاحبه اش )كه مت�ن كامل آن در 
همين ش�ماره درج ش�ده( گفته؛ تأمين و س�اخت چنين شناوري، 
ن�ه صرفا موضوعي در حد قرارداد يك متقاضي با س�ازنده اي چون 
سيراف كه مطالبه اي جدي در نزد مردم و مسؤوالن استان هرمزگان، 
جزيره هرمز و منطقه آزاد قش�م اس�ت. به طوريك�ه اين مطالبه در 
س�فر اس�تاني دور دوم هيأت دولت در اس�فندماه 86 به هرمزگان 
مطرح و همان زمان مصوبه اي مبني بر اختصاص 500 ميليون تومان 
تس�هيالت برای تأمين يك فروند شناور نوساز برای تردد در مسير 
بندرعباس-جزيره هرمز و مبلغی مش�ابه برای تأمين ش�ناوری در 
مسير بندرچارك-كيش صادر شد كه اين مصوبه در 9 ارديبهشت ماه 
سال 87 رسما به دستگاه هاي مسؤول ابالغ شد و امروز هم، رونوشت 
آن در اختيار استانداري هرمزگان، اداره كل بنادر و دريانوردي، بانك 

مربوطه و ديگر ارگان ها قرار دارد.
خوشبختانه يا متأسفانه، قرارداد ساخت دومين شناور از اين نوع نيز 
)كه آن هم داراي مصوبه هيأت دولت اس�ت(، اخيرا با سيراف امضاء 
شده؛ اما نه ش�ناور آقاي هرمزي و نه اين شناور، هيچكدام تاكنون 
تسهيالت مصوب كميته وجوه اداره ش�ده را دريافت نكرده اند و در 
نتيجه، هيچ يك از دو طرح تأييدش�ده سيراف براي ساخت شناور، 

هنوز استارت نخورده است.
فارغ از ضررهايي كه مجموعه اي خصوصي همچون س�يراف از اين 
وضعيت متحمل مي ش�ود و حتي با طوالني شدن اين روند، احتمال 
انصراف متقاضي و بازگش�ت قرارداد به نقطه صفر وجود دارد؛ آنچه 
باعث شد س�رمقاله اين شماره را به حاش�يه اي بر درددل هاي يك 
متقاضي اختصاص دهيم، نگراني از تبعاتي اس�ت كه ادامه اين روند 

مي تواند بر بخش دريايي كشور وارد سازد.
همانطور كه بارها از س�وي فعاالن دريايي كشور گفته شده؛ اقدام 

سازمان بنادر در اعطاي تسهيالت ارزان قيمت به متقاضيان ساخت 
شناورهاي باري، تجاري و مسافري جهت تردد در آب هاي سرزميني 
و منطق�ه اي حركت مثبتي بود كه اميدهاي بس�ياري را براي رونق 

صنعت ساخت شناور طي سال هاي اخير برانگيخت.
البته، برخي برخوردها از سوي كارشناسان و مشاوران كميته، 
بي توجه�ي ي�ا كم توجهي ب�ه صالحي�ت و اهلي�ت متقاضيان، 
ش�رايط بسيار ساده دريافت تس�هيالت در اوايل كار و سپردن 
تع�داد قابل توجهي س�فارش )در بخش مس�افري( به يكي دو 
س�ازنده خاص از موارد انتقادبرانگيزي بود ك�ه اين پروژه را با 

چالش ه�اي    زي�ادي   مواج�ه ك�رد.
ب�ا اين ح�ال، ش�كل گيري گفت وگ�و و تعامل مي�ان متقاضيان و 
سازندگان با سازمان بنادر و بانك، بتدريج بخشي از اين مشكالت را 
كه بسياري از آنها ناشي از بي تجربگي همه طرف ها در ورود به چنين 
س�طحي از پروژه ها و قراردادها بود؛ كاهش داد و اغلب س�فارش ها 
در بخش شناورهاي تجاري و لندينگ كرافت، از سال گذشته تعيين 

تكليف شد. 
اما متأس�فانه در بخش مسافري كه قراردادها با بانك هاي جديدي 
از قبيل صادرات، توس�عه تعاون و... بس�ته شده كه تجربه و سابقه 
ش�كل گرفته در نزد بانك ملت را ندارند؛ باع�ث تأخير و گاه توقف 
اعطاي تسهيالت ش�ده و عمال، غرض اصلي سازمان بنادر كه نيت 

خيري هم بوده، نقض كرده است.
نيت خير سازمان بنادر و كميته وجوه آن بود كه تسهيالتي با سود 
صفر درصد به متقاضيان ساخت شناورهای مسافری در داخل داده 
ش�ود. اما در عمل و با طوالني شدن روند اعطاي تسهيالت از سوي 
بانك، كه به بهانه مسايلي چون سپردن وثيقه هاي سنگين، مسايل 
بيمه اي و مالياتي و از همه مهمتر نداش�تن دغدغه الزم به توس�عه 
صنعت صورت مي گيرد؛ وضعيتي را بوجود آورده كه با توجه به نرخ 
تورم و مش�كالت اقتصادي كشور، تسهيالت پرداختي با سود صفر 
درصد، عم�ال از زمان امضاي ق�رارداد تا پرداخت ح�دود 20 درصد 
كم ارزش تر شود و به عبارتي، تسهيالت با سود 20 درصد به متقاضيان 

داده مي شود و تأخير، خود نقش سود بانكي را بازي مي كند!
با توجه به اين وضعيت، از مس�ؤوالن سازمان بنادر كه 

تاكن�ون هم همراهي الزم را با صنعت كش�ور نش�ان 
داده اند و نيز مس�ؤوالن سيستم بانكي مي خواهيم 

كه اوال، تدبيري براي رفع اين مشكل متقاضيان 
بيابند و ثانيا، ب�ار ديگر دردل هاي آقاي هرمزي 

را بخوانند؛ شايد بر دلشان بنشيند و اثري كند!

درد دل هاي یك متقاضي
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در جریان نوزدهمين نمایشگاه ارگان هاي دریایي صورت گرفت:

اقبال كشتي سازان خصوصي به محصوالت الكتریكال سیراف
ش��ركت صنعت دريايي فناوران س��يراف در نمايشگاه جانبي نوزدهمين 
همايش ارگان هاي دريايي كه ارديبهشت ماه امسال در شهرستان رامسر 

برگزار شده بود؛ شركت كرد. 
حضور س��يراف در اين نمايش��گاه با موفقيت همراه بود و مس��ؤوالني از 
سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت دفاع، وزارت صنايع و شركت هاي عمده 
بخش حمل ونقل دريايي از جمله كش��تيراني جمهوري اسالمي و شركت 
نفتكش، از غرفه س��يراف بازديد كردند و در جريان تازه ترين فعاليت هاي 
ش��ركت در بخش ساخت ش��ناور، پروژه هاي خدماتي بخش فراساحل و 

توليد و تأمين تجهيزات دريايي قرار گرفتند.
در چارچوب اين ديدارها، تفاهماتي جهت همكاري در پروژه هاي ساخت 
شناور با برخي شركت ها صورت گرفت. همچنين، بسياري از مجموعه هاي 
ساخت شناور، آمادگي خود را جهت انعقاد قرارداد با سيراف جهت طراحي 

و تأمين  تجهيزات بخش برق اعالم كردند.
نكته قابل توجه در اين نمايشگاه، گرايش كشتي سازان بخش خصوصي 
به اس��تفاده از امكانات س��يراف بود. در حاليكه پيش از اين، كشتي سازان 
خصوص��ي به داليل مال��ي و يا فقدان اطالع��ات الزم، در تهيه تجهيزات 
الكتريكال شناورها به توان سازنده، سطح ايمني و استانداردهاي رده بندي 
محصوالت توجه كمتري داشتند و به همين دليل، اغلب نيازهاي خود را 
از سازندگان غيراستاندارد تأمين مي كردند؛ اين بار محصوالت استاندارد و 

تأييدشده سيراف مورد توجه قرار گرفته بود.
در چارجوب اين مذاكرات و در حاش��يه نمايش��گاه تفاهمي با ش��ركت 
شناورس��ازي س��پهر درياي جنوب براي انعقاد قرارداد طراحي و ساخت 
 BV تابلوه��اي برق دو ش��ناور تج��اري تحت كالس مؤسس��ه رده بندي 

صورت گرفت.

گفتني است، در نمايشگاه تخصصي نوزدهمين همايش ارگان هاي دريايي 
عالوه بر سيراف، شركت هاي صاايران، هژير صنعت، نگين سبز خاورميانه، 
ايران بنا آريان، خط دريا بندر، فراس��احل پارسيان، فراديد صنعت سماء، 
ص��درا اميد چابهار، خدمات بندري كس��ري، س��پهر دري��ا جنوب، بوت 
سرويس، گيتا دريا، ايمن س��ازان هيرو، دل آران روز، شيواسپ، پيشگامان 
نجات صنعت، مجتمع بني هاش��م درود، دانش��گاه عل��وم و فنون دريايي 
خرمشهرو مؤسسه رده بندي آسيا حضور داشتند. همچنين، سازمان بنادر 
و دريانوردي و ادارات كل آن، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران، انجمن 
توسعه دريامحور، سازمان نقشه برداري كشور و اتحاديه مالكان كشتي نيز 
در نمايش��گاه تخصصي نوزدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي 

كشور حاضر بودند. 
نوزدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي، س��يزدهم و چهاردهم 
ارديبهشت ماه به ميزباني سازمان حفاظت محيط زيست كشور در رامسر 

برگزار شد.
سیزدهمین همایش صنایع دریایی در کیش برگزار می شود 

از سوی ديگر، زمان و مكان برگزاری سيزدهمين همايش صنايع دريايی 
تعيين ش��د. با مذاكرات انجام شده ميان انجمن مهندسی دريايی ايران 
با س��ازمان منطقه آزاد كيش، سيزدهمين همايش صنايع دريايی طی 
روزهای 17 تا 20 آبان ماه امس��ال در اين جزيره و همزمان با پنجمين 
نمايشگاه بين المللی صنايع دريايی و دريانوردی برپا خواهد شد. مديريت 
و اجرای برگزاری نمايشگاه نيز در اين دوره با انجمن مهندسی دريايی 

ايران خواهد بود. 
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محصول

در ادام��ه فعالیت ه��ای واحد 
R&D شرکت فنآوران سیراف 
در بخش شناورس��ازی با ارائه 
طرح های آماده تولید با همکاری 
شرکت های خارجی، این شرکت 
ط��رح ش��ناورهای ب��ا ط��ول و 
کاربری های مورد نیاز سازمانها 
فراه��م  را  مرتب��ط  ادارات   و 

نموده است. 
ش��ناور 14  راس��تا  ای��ن  در 
متری جم��ع آوری آلودگی های 
نفتی با امکانات و توانایی های 
زی��ر طراحی و در حال س��اخت           

می باشد.
توان باالی عملیاتی در حوزه جمع آوری آلودگی با دارا بودن  : 

   DCB Skimmer  برای جمع آوری آلودگی های نفتی در سطح آب.
Ro Boom   

   تانک های معلق در آب
   مخزن 12000  لیتری برای ذخیره آلودگی های نفتی

   قابلیت نصب سبد جهت تبادل بار و...
   توانایی افزایش تجهیزات برای ارائه عملیات متنوع

)full load: 11knot( سرعت مناسب شناور   

Oil Recovery Vessel 14m

توانمندی های شرکت صنعت دریایی فناوران سيـراف در یك نگاه
طراحی و خدمات مهندسی

 طراحی سیس��تم های الکتریکال، ناوبری، ایمنی 
مخابراتی و  Piping انواع ش��ناور ها و تاسیسات 

)Offshore( ساحلی و فراساحلی
  ارائه مشاوره های فنی در رابطه با طراحی سازه، 

Operation و Piping الکتریکال، ایمنی و

Electrical panel
 Main Panel, Switch boards, Starter,

… ,Fuse Box, N.L.P., controllers
 با ارائه تاییدیه موسسات بین المللی دریایی  

همانند  BV ، GL و ...
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شرکت سیراف در راستای 
طراح��ی و تولی��د تجهیزات 
الکتریکال خود و با داش��تن 
س��ابقه ارائ��ه پکی��ج ه��ای 
م��ورد  دهه��ا  الکتری��کال 
ش��ناورهای مختل��ف، اقدام 
به طراحی و س��اخت کنسول 

شناورها نموده است.
نص��ب  و  تأمی��ن  س��ابقه 
تجهیزات برقی، الکترونیک، 
مخابرات و ناوبری مورد نیاز 
کنس��ول های مختل��ف این 
تجربه را در اختیار ش��رکت 
ق��رار داده ت��ا در ص��ورت 
مش��تریان،  درخواس��ت 
مناسب ترین تجهیزات را با 
بهترین موقعیت کاربری در 
کنس��ول های تولی��دی خود 

طراحی نماید.
از  مربوط��ه  ه��ای  بدن��ه 
ب��ا  و   س��یراف  تولی��دات 
تأییدیه مؤسسه رده بندی و 

سایر تجهیزات نیز با تأییدیه 
 های م��ورد نی��از اس��تفاده 
می گردند. زیبایی، استحکام، 
کیفیت و اس��تفاده بهینه از 
فضاهای موجود، از ویژگیهای 
بارز این محصول می باشد. 
چ��ون:  م��واردی  همچنی��ن 
دسترسی آسان به تجهیزات 
نصب شده توس��ط کاربران، 
تردد مناس��ب کارب��ران در 

اعم��ال  فرمانده��ی،  پ��ل 
تعمیرات ب��دون اختالل در 
کارب��ری هنگام عملی��ات از 
دیگر موارد مورد توجه این 

محصول سیراف می باشد.
ب��رای  کنس��ول ش��ناورها 
اولین بار در کش��ور توس��ط 
و  طراح��ی  ش��رکت  ای��ن 
 بعنوان یک محصول معرفی 

می گردد.

کنسول شنـاور

توانمندی های شرکت صنعت دریایی فناوران سيـراف در یك نگاه

ساخت انواع شناورهای آلومینیومی و فوالدی
س��اخت ان��واع ش��ناور در کاربری ه��ای کروبوت، 
آمبوالنس، SAR  ، اتوبوس ه��ای دریایی، جمع وری 
آلودگی های نفتی و ... با همکاری ش��رکت های طراح 

خارجی تحت کالس موسسات بین المللی دریایی

تجهیزات روشنایی
چراغهای فلورسنت )IP56, IP22( ، چراغهای 
دک، سوئیچ ها ) IP56 و دکوراتیو ( ، چراغهای 

راه و ناوبری ، چراغ جستجو ، نورافکن و ...
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رویدادهای صنایع دریایی
ریيس کميته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران:

سالی سخت پیش روی كشتی سازان است

رييس كميته كشتی س��ازی انجمن مهندس��ی 
درياي��ی اي��ران پيش بينی ك��رد ك��ه در صورت 
فعال نش��دن صندوق حماي��ت از صنايع دريايی، 
مجموعه های كشتی س��ازی كشور سال سختی را 

پيش رو خواهند داشت.
ب��ه گزارش مارين نيوز، مهن��دس امير بابايی كه 
در مجمع عمومی انجمن مهندس��ی دريايی ايران 
سخن می گفت؛ افزود: مسايلی چون شدت گرفتن 
تحريم ها و محدوديت های بين المللی، مش��كالت 
موجود در مس��ير ورود تجهيزات ساخت كشتی و 
موج واردات ش��ناورهای دسته دوم به كشور فشار 

بسيار زيادی را به كشتی سازی ها وارد كرده است.
به گفته وی، در ش��رايط فعل��ی اكثر متقاضيان 
عالقمند به خريد ش��ناورهای دسته دوم به جای 

سفارش به سازندگان خارجی هستند.
رييس كميته كشتی س��ازی انجمن مهندس��ی 
درياي��ی ايران با اش��اره به اينك��ه »تاكنون هيچ 
تس��هيالتی از س��وی صندوق حماي��ت از صنايع 
دريايی پرداخت نشده است«، به نقل از مسؤوالن 
دبيرخانه شورايعالی صنايع دريايی گفت: امسال، 
تنها 5 ميليارد تومان ب��رای فعاليت اين صندوق، 

اختصاص خواهد يافت.
بابايی همچنين با اشاره به اختالفات سازمان بنادر 
و دريانوردی با دبيرخانه شورايعالی صنايع دريايی 
گف��ت: اين امر، جلوی اعطای تس��هيالت از محل 
طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردی را 
گرفته و عمال به جز در مورد شناورهای مسافری، 
تس��هيالتی نه از س��وی بانك ها و نه صندوق ها به 

ساخت كشتی اختصاص نمی يابد.
وی با اش��اره به اعطای برخی تسهيالت از محل 
صندوق ذخيره ارزی به كشتی س��ازی ها افزود: با 
تبديل اين صندوق به صندوق توسعه ملی در برنامه 
پنجم، اعطای تس��هيالت از اين منبع نيز تا زمان 
تصويب و ابالغ آيين نام��ه اجرايی صندوق جديد 
متوق��ف خواهد بود. رييس كميته كشتی س��ازی 
انجمن مهندس��ی دريايی ايران همچنين با اشاره 
ب��ه پيگيری های اين كميته برای حل مش��كالت 
شناورهای بالتكليف و ناتمام طرح وجوه اداره شده 
گفت: در اين زمينه، راه حل موقتی با توافق سازمان 
بنادر و دريانوردی و بانك شكل گرفت و با تعديل 
ش��رايط، بخشی از ش��ناورهای بالتكليف تكميل 
و تع��دادی از آنه��ا نيز اخيرا تحوي��ل و آب اندازی 
شد.بابايی درعين حال يادآور شد: از آنجا كه شرط 
بانك برای اعطای تس��هيالت، تكميل ش��ناورها 
بوده؛ وضعي��ت پروژه ه��ا در مجموعه هايی مانند 
كشتی سازی اروندان و برخی شركت های خصوصی 
كه با مشكالت مالی مواجهند، همچنان بالتكليف 
مان��ده اس��ت.  وی همچنين با اش��اره به توقيف 
برخی ش��ناورهای ساخته شده از سوی گمرك به 
دليل ثبت س��فارش نشدن تجهيزات وارداتی آنها 
گفت: با پيگيری های انجام ش��ده از طريق وزارت 
صنايع، امكان ترخيص برخی ش��ناورهای ساخته 
شده فراهم شد؛ اما مشكالت چند شناور همچنان 

ادامه دارد.

تأیید طرح رتبه بندي
رييس كميت��ه تأمين كنن��دگان و س��ازندگان 
تجهيزات انجمن مهندس��ی درياي��ی ايران نيز در 
اين مراس��م از تأييد طرح رتبه بندی شركت های 
دريايی از سوی برخی ارگان های دولتی خبر داد و 
گفت: سازمان صنايع دريايی وزارت دفاع اين طرح 
را تأييد و برای اجرای آن، اعالم آمادگی كرده است. 
مهدي سيف افزود: مهندس قلعه بانی، مديرعامل 
ش��ركت ملی نفت ايران، نيز تأيي��د اوليه خود را 

دراين باره اعالم كرده است.
پیگیري سندیكاي بخش خصوصي

در اين مجمع، خط مش��ی يكس��اله و اصالحات 
اساسنامه انجمن مهندسی دريايی ايران به تصويب 
رس��يد كه طبق يكي از اين مصوبات، طول مدت 
ه��ر دوره هي��أت مدي��ره انجمن دو س��ال ماند و 
عضوي��ت متوال��ی در هيأت مديره تنه��ا برای دو 
دوره مجاز خواهد بود. مجمع با اين حال، تصويب 
كرد كه دو عضو هيأت مديره می توانند در صورت 
كسب س��ه چهارم آرای مجمع عمومی تنها برای 
يك دوره متوالی ديگر هم، انتخاب ش��وند. اجرای 
طرح رتبه بندی شركت های دريايی، تدوين الگوی 
مناسب نظام مهندسی صنايع دريايی و دريانوردی، 
برنامه ريزی و مديريت جهت حضور صنايع دريايی 
كش��ور در نمايش��گاه های بين المللی، رس��يدگی 
به امور و معضالت ش��ركت های عض��و انجمن با 
اس��تفاده از توان و پتانسيل انجمن برای پيگيری 
حل مشكالت شركت های عضو، مطالعه و بررسی 
روش های ايجاد تشكل يا سنديكای تخصصی برای 
كشتی سازی های خصوصی و پيگيری محدودسازی 
ورود ش��ناورهای قابل س��اخت در داخل از طريق 
سازمان بنادر و دريانوردی و مؤسسات رده بندی نيز 
از جمله مفاد خط مشي مصوب براي سال 90 بود.

 آمادگی شرکت نفت 
برای مذاکره با کشتی سازان داخلی 

مديرعام��ل ش��ركت ملی نفت اي��ران گف��ت: در صورتی كه 
ش��ركت هايی مانند ايزوايكو نس��بت به س��اخت شناورهای 
خدماتی بخش نفت اقدام كنند؛ حتما از آنها استفاده خواهيم 
كرد.احمد قلعه بانی در گفت وگو با مارين نيوز افزود: استفاده 
از شناورها و شركت های خدمات دريايی خارجی در حوزه 
فعاليت نفت ف��الت قاره، به علت كاف��ی نبودن ظرفيت 
شركت های ايرانی اس��ت.وی درعين حال گفت: در حال 
حاض��ر هم، بخش��ی از ناوگان نفت فالت قاره توس��ط 
شركت های ايرانی تأمين و ساخته شده است.قلعه بانی 
تأكيد كرد: در صورتی كه شركت های ايرانی و از جمله 
ايزوايكو وارد عمل شوند و قراردادهايی را منعقد كنند؛ 
قطعا همكاری خواهيم كرد و ب��رای مذاكره در اين 

زمينه، آمادگی داريم.

کاسپین 3 به آب انداخته شد 
سومين شناور تداركاتي و عملياتي سكوي حفاري ايران در خزر )موسوم به كاسپين 3( دهم 
خردادماه در مراسمی با حضور مديرعامل شركت ملی نفت ايران، فرماندار بهشهر و مديران 
عامل ش��ركت های صدرا، نفت خزر، حفاری ش��مال و اوج پژوهش صنعت افتتاح و به آب 
انداخته شد. اين شناور كه كاسپين 3 نام دارد؛ به سفارش شركت نفت خزر و توسط مجتمع 
دريای خزر شركت صدرا )واقع در نكاء( تحت كالس مؤسسه رده بندی DNV ساخته شده 
است. پيش از اين، دو شناور كاسپين 1 و 2 برای لنگراندازی و پشتيبانی سكوی نيمه شناور 
اميركبير در دريای خزر توسط شركت صدرا ساخته شده بود كه دو سال قبل به همراه سكو، 
تحويل كارفرما شد.در اين ميان، كاسپين3 تغييراتی را نسبت به شناورهای كاسپين 1 و 2 
داشته است. سيستم هلی دك )باند فرود هليكوپتر(، تعبيه مون پول )حفره ای وسط شناور 
كه به دريا راه دارد( و A-frame )جرثقيل خاصی كه در پاش��نه كش��تی پيش بينی شده 
اس��ت( خواس��ته های جديدی است كه كارفرما در اين كشتی، عالوه بر موارد موجود در دو 
شناور قبل؛ خواسته است. به گفته كارفرما، سازنده و مشاور پروژه، اين شناور كه در يارد صدرا 
در نكاء ساخته شده؛ به دليل حجم تجهيزات و كاربردهای مختلف، پيچيده ترين كشتی است 

كه تاكنون در ايران ساخته شده است و در سطح دنيا نيز، كم نظير است.



گزارش ویژه

درد دل هاي متقاضي اتوبوس دریایي ساخت سيراف

بانك اجازه نوسازي نمي دهد!
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مديرعامل ش��ركت صنعت دريايي فناوران س��يراف با بيان اينكه »رويكرد 
سازمان بنادر و دريانوردی در حمايت ازصنايع ساخت شناور در داخل قابل 
مقايسه با سالهای قبل نيست«، درباره تضعيف اين تالش ها در صورت عدم 

همكاري مناسب سيستم بانكي ابراز نگراني كرد.
مهندس ضيايي دراين باره به نشريه »سيراف« گفت: هر چند عملكرد سازمان 
بنادر و دريانوردي در سال هاي نخست اجراي طرح وجوه اداره شده با ايرادها و 
انتقادهاي زيادي از سوي سازندگان و متقاضيان همراه بود؛ اما اين سازمان در 
دو سال اخير و بويژه در بخش شناورهاي مسافري، با توجه به تجربيات قبلي، 
بسيار كارا عمل كرد و سيراف نيز بعنوان يك شركت خصوصي، بخش مهمي 
از توس��عه فعاليت هاي خود در بخش ساخت شناور را وامدار اين همكاري ها 

مي  داند.وي با بيان اينكه »يكي از نتايج ش��رايط ايجادش��ده از سوي سازمان 
بنادر، رونق همكاري  سيراف با همكاران خارجي در حوزه طراحي شناور بوده 
اس��ت«، گفت: در اين زمينه، سيراف با همكاري و توجه بخش فني سازمان 
بنادر و بويژه مهندس رزازان، مديركل تأمين و نگهداري تجهيزات اين سازمان، 
از سال گذشته توانسته پيشرفت مناسبي در حوزه طراحي و ساخت شناورهاي 
جمع آوري آلودگي هاي نفتي )Oil Recovery Boat( داشته باشد.ضيايي 
درعين حال، با ابراز تأس��ف از روند كند اعطاي تسهيالت بانكي براي ساخت 
ش��ناورها كه تاكنون شامل دو قرارداد س��اخت اتوبوس هاي دريايي 42 نفره 
شركت هم شده؛ گفت: اين روند، مي تواند عملكرد مثبت سازمان بنادر و طرح 
وجوه اداره شده در جهت رونق صنايع ساخت شناور را تحت الشعاع قرار دهد.

مدیرعامل: سيستم بانكي عملكرد مثبت سازمان بنادر را تحت الشعاع قرار ندهد

عضو تعاونی قايق داران مس��افری جزي��ره هرمز گفت: به دليل كندی روند 
پرداخت تسهيالت بانكی، هنوز مصوبه دو سال پيش سفر استانی دولت برای 

ساخت يك شناور محقق نشده است.
حسين جاشونيا هرمزی دراين باره به مارين نيوز توضيح داد: در جريان دور 
دوم س��فرهای استانی هيأت دولت مصوب شد كه 500 ميليون تومان برای 
تأمين يك فروند شناور نوساز برای تردد در مسير بندرعباس-جزيره هرمز و 
مبلغی مشابه برای تأمين شناوری در مسير بندرچارك-كيش اختصاص يابد.

وی ب��ا بي��ان اينك��ه »نامه رس��می دولت جه��ت ابالغ اي��ن مصوبه به 9 
ارديبهش��ت ماه س��ال 87 برمی گردد«، گفت: از آن زم��ان، ما پيگيری های 
خ��ود را در اي��ن زمينه آغاز كرديم و پس از تهيه طرح و تأييد آن از س��وی 
كميته وجوه اداره ش��ده س��ازمان بنادر و دريانوردی، در مورخ 14 اسفندماه 
89 قراردادی با ش��ركت فناوران س��يراف منعقد كرديم و يك روز بعد نيز، 
كميته وجوه اداره شده تأييديه خود را برای اعطای تسهيالت به بانك توسعه 

تعاون ارسال كرد.
اين فعال دريايی با بيان اينكه »اين نامه از آن زمان در بانك توسعه تعاون 
مانده اس��ت«، افزود: اواخر ارديبهش��ت ماه، اين نامه از بانك تعاون تهران به 
نمايندگ��ی آن در بندرعباس ارجاع ش��د؛ اما هنوز اقدام��ی برای پرداخت 

تسهيالت صورت نگرفته است.
وی رقم تس��هيالت ساخت اين ش��ناور را 520 ميليون تومان اعالم كرد و 
گفت: وقتی پروژه ای اينقدر معطل ش��ود؛ طبعا افزايش قيمت می خورد و با 

كاهش ارزش اقتصادی آن، مجبور به انصراف خواهيم شد.
هرم��زی در ادامه اين گفت وگو با تأكيد بر توجيه اقتصادی اين ش��ناور 
گفت: ش��ناور موضوع قرارداد، يك فروند اتوبوس دريايی 42 نفره اس��ت 
كه طرح و مش��خصات فنی آن، مورد تأييد س��ازمان بنادر و دريانوردی 
و مؤسس��ات رده بندی قرار گرفته اس��ت و با توجه به فقدان ش��ناورهای 
اس��تاندارد در مس��ير بندرعباس-جزيره هرمز همه مس��ؤوالن استانی از 
جمله اس��تاندار هرمزگان، اداره كل بنادر و دريانوردی و فرمانداری قشم 

نيز منتظر ورود اين شناور هستند.
عضو تعاونی قايق داران مس��افری جزيره هرمز تصريح كرد: به علت فقدان 
شناورهای استاندارد، اين تعاونی از قايق های روباز تفريحی برای حمل مسافر 

استفاده می كند كه فاقد ايمنی و كيفيت الزم هستند.
به گفته وی، سطح استاندارد، راحتی و ايمنی اين شناورها در برابر شناورهای 

مدرن مسافری مثل مسافرت با وانت در مقايسه با اتوبوس و قطار است!
هرمزی كه پيگير دريافت تس��هيالت بانكی برای ساخت اين شناور است؛ 
تأكيد كرد كه اين، اولين مورد اس��تفاده وی از اين تس��هيالت بوده و هيچ 

مشكلی هم بابت پرداخت 20 درصد سهم آورده خود به بانك ندارد.
وی يادآور ش��د: همه مدارك و اس��ناد الزم به بانك ارائه شده؛ اما بانك 

مدعی است كه اين تسهيالت شامل ماليات می شود، در حاليكه جزيره هرمز 
در تقسيمات استانی زيرمجموعه منطقه آزاد قشم و معاف از ماليات است.

عضو تعاونی قايق داران مسافری جزيره هرمز در پايان يادآور شد: بالتكليفی 
روند اعطای تسهيالت اين شناور در حالی است كه شركت تعاونی مسافربری 
قشم نيز در نظر دارد در صورت اجرا و ساخت مناسب، سفارش مشابهی را 

برای مسير بندر چارك-كيش به شركت سيراف بدهد.

مدیرعامل بانك توسعه تعاون:
پرداخت تسهيالت نوسازي شناورها اولویت ماست

مديرعامل بانك توس��عه تعاون گفت: اولويت بانك اين است كه به شناورها 
تسهيالت نوس��ازی پرداخت كند. ماشاءاهلل عظيمی 23 خردادماه در مراسم 
انعقاد تفاهمنامه بين س��ازمان بنادر و دريانوردی و بانك توسعه تعاون افزود: 
در راستای توس��عه فعاليت وجوه اداره شده مذاكراتی با سازمان انجام شد و 
تفاهمنامه جديدی هم با بانك توسعه تعاون به امضاء رسيد. وی افزود: حدود 
270 ميليارد ريال تسهيالت از منابع داخلی بانك به صندوق توسعه برای ارتقاء 
بخش حمل و نقل مسافری، توسعه اسكله، حمل و نقل بار، خريد يدك كش و 
جرثقيل با همكاری سازمان بنادر پرداخت شده است. مديرعامل بانك توسعه 
تعاون تصريح كرد:  اولويت بانك اين است تا به اين شناورها تسهيالت نوسازی 
بدهد، زيرا 67 درصد از ناوگان دريايی كشور شناورهای سنتی است. تسهيالت 
نوسازی بدون كارمزد است و تمامی سود آن را سازمان بنادر پرداخت می كند 

كه تسهيالت شناورهای مسافری سقف پرداخت هم ندارد.



8

شی / خبری
شریه داخلی علمی / آموز

ن
ف

سیرا
ت فن آوران 

شرک

مميزی س��اليانه مؤسسه رده بندي لويدز انگلس��تان )LR( از سيستم كيفی 
ش��ركت صنعت دريايي فناوران س��يراف با موفقيت انجام شد. اين مميزی در 
محل جديد ش��ركت واقع در ش��هرك صنعتی پرند صورت پذيرفت و در پي 
بازرس��ي مميزان مؤسسه رده بندي LR از سيستم كيفي شركت، تأييديه هاي 
مربوطه صادر ش��د. در جريان اين بازرس��ي، تقريبا هيچگونه اشكالي از طرف 
مميزان لويدز گزارش نشد. تأييديه هاي LR براي سيراف، سيستم كيفي شركت 
را هم براي س��اخت تجهيزات دريايي  و هم شناور دربرمي گيرد. سيراف سال 
گذش��ته براي اولين بار، موفق به دريافت تأييديه از مؤسس��ه لويدز شده بود. 
س��يراف پيش از اين، تأييديه مؤسسات BV فرانسه و GL آلمان را نيز كسب 
كرده بود كه از سال گذشته و با اخذ تأييديه LR، سيستم كيفي شركت مورد 

تأييد قديمي ترين و معتبرترين مؤسسه رده بندي جهان نيز قرار گرفته است. 

در جلس��ه اي كه با پيگيري ش��ركت فناوران س��يراف در ابتداي س��ال جاري در محل 
دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي تشكيل شد؛ مذاكراتي با شناورسازان بخش خصوصي و 
سازندگان تجهيزات دريايي جهت تشكيل سنديكاي صنايع دريايي بخش خصوصي انجام 
گرفت. در پي اين مذاكرات، مقرر ش��د مجددا اقداماتي از قبيل برگزاري جلس��ات منظم 

براي شكل گيري اين تشكل در دستور كار قرار گيرد.
گفتني اس��ت، جلسات مقدماتي سيراف و برخي ش��ركت هاي فعال دريايي كشور براي 
تشكيل اين سنديكا در سال 89 شروع شده بود كه اميد است با پيگيري هاي الزم، در سال 
90 به نتايج مش��خصي دست يابد. پرگاسيران، س��يراف، پذيرش نوين، نورفن آوري نوين 

و... از جمله شركت هايي هستند كه تاكنون در تشكيل اين سنديكا وارد عمل شده اند.

سیراف در استارت مجدد سندیكاي کشتي سازان پیشقدم شد

ورود سیراف به صنعت نیروگاه های آبی
ش��ركت س��يراف در يك رويكرد تازه به منظور توسعه دامنه فعاليت های خود، از اواخر 
سال گذشته به صنعت نيروگاه های برق آبی وارد شده است. مهندس ضيايی، مديرعامل 
شركت، دراين باره گفت: مشتركات فناوری های توليد نيروی برق از منابع مختلف انرژی 
ازجمله ديزل ژتراتورها، نيروگاه های آبی و .... بسيار زياد است. وي دليل اصلی ورود سيراف 
به بازار نيروگاه های برق آبی را گسترش ارتباطات صنعتی كشور با كشورهای دارای توان 
مناس��ب اين صنعت و وجود پتانسيل فنی كافی در س��يراف عنوان كرد و افزود: تأمين، 
نصب و راه اندازی تأسيس��ات و تجهيزات نيروگاه آبی واقع در كش��ورهای قرقيزس��تان و 
آذربايجان در ابعاد نيروگاه های كوچك اولين زمينه فعاليت سيراف در زمينه نيروگاه های 
برق آبی خواهد بود.ضيايي يادآور شد: اين نيروگاه ها با توجه به همخوانی زياد با طبيعت 
و تجديدپذير بودن انرژي حاصل از آنها، در ليست صنايع سبز قرار  دارد و دارای باالترين 
بازده اقتصادی و كمترين هزينه نگهداری هس��تند.به گفته مديرعامل شركت، تجهيزات 
بكار رفته در پروژه های مذكور از جمله تابلوهای كنترل و توزيع برق، شيرهای اصلی مسير، 
لوله های انتقال آب وترانس��فرماتورهای خطوط انتقال از توليدات س��يراف و ساير صنايع 
داخلی كشور تأمين و ساير تجهيزات همچون توربين ها از شركت های معتبر بين المللی 
تهيه ش��ده است.ضيايي يادآور شد: اين فعاليت در راستای اهداف استراتژيك سيراف كه 
همانا دس��تيابی به جايگاه بين المللی بعنوان شركتی مشتری مدار، محقق و توانمند در 
عرصه توليد صورت پذيرفته و بعنوان اولين تجربه حضورفعاليت های س��يراف درساير 

كشورها به انجام رسيده است.

)Gangway( تولید پل های دسترسی

برای استفاده در صنایع دریایی 
ش��ركت فناوران س��يراف با توجه به موارد متعدد اس��تفاده 
از پل های دسترس��ی در صنايع س��احلی و فراس��احلی اقدام 
به طراحی و توليد پل های دسترس��ی ب��ا ابعاد و كاربری های 
مختلف از جنس آلومينيوم كرده اس��ت. مديرعامل شركت با 
اعالم اين خبر گفت: طراحی بهينه، قيمت های رقابتی، كيفيت 
مناسب و قابليت دريافت گواهينامه های محصول از مؤسسات 
رده بندی دريايی )در صورت درخواس��ت( و ... از شاخص های 
اين محصول اس��ت.مهندس ضيايي آمادگي س��يراف را براي 
دريافت كليه سفارشات پل های دسترسی جهت كاربری های 
مختلف دريايی را با مشخصات مورد نياز مشتريان را داراست. 
گفتني اس��ت، جزئيات بيش��تر در رابطه با اي��ن محصول در 

شماره آينده نشريه درج خواهد شد.

با انجام ممیزی كیفی در محل جدید شركت در شهرک پرند

لویدز بار دیگر سيراف را تأیيد کرد

دومین قرارداد ساخت اتوبوس دریایي 42 نفره بسته شد
دومين قرارداد سيراف براي ساخت يك فروند اتوبوس دريايی 42نفره طرح ماريا در قالب طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي به امضاء رسيد.

به گزارش نشريه سيراف، اين قرارداد اوايل ارديبهشت ماه با شركت شناورسازان كيش و براي ساخت يك فروند شناور مسافري جهت تردد در مسير بندر 
چارك- كيش منعقد شد و تسهيالت آن، قرار است از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي نزد بانك صادرات اعطا شود.گفتني است، پيش از اين، 
قراردادي مشابه ميان سيراف با تعاوني قايق داران هرمز جهت ساخت يك فروند شناور طرح ماريا براي حمل مسافر در مسير بندرعباس-جزيره هرمز منعقد 

شده بود. شناور مسافربری ماريا طولی برابر 15 متر و قابليت حمل 42 مسافر در شرايط مطلوب و با سرعت 24 گره دريايی را داراست.

انتقال نهایی شرکت به شهرک صنعتی پرند
همانط��ور كه در ش��ماره قبلي نش��ريه خبر داده بودي��م با اتمام 
فعاليت هاي آماده س��ازي يارد پرند در اواخر س��ال گذش��ته، كليه 
فعاليت هاي ش��ركت به اين شهرك صنعتي منتقل شد. قرار است 
در مرحله بعد، محل اقامت اكثر نيروها و پرسنل شركت نيز به شهر 

جديد پرند انتقال يابد. 
طب��ق برنامه ريزی و پيش بينی ش��ركت، يارد پرند ظرفيت توليد 

ساالنه تا 12 شناور با ابعاد حداكثر 24 متر خواهد داشت. 
از س��وي ديگر، ب��راي فعاليت ه��اي اداري و بازرگاني ش��ركت، 
راه اندازي دفتر در مركز ش��هر تهران در دس��تور كار قرار دارد كه 

پيگيري هاي الزم در اين زمينه، در دست انجام است.
الزم ب��ه ي��ادآوری اس��ت ك��ه عليرغم انتق��ال دفتر ش��ركت به 
ش��هرك صنعتی پرند، تلفن های قبلی ش��ركت به ش��ماره های 

2-66797431 همچنان پابرجاست.


