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 دولت جدید و چالشهای موجود در صنعت دریایی ، معرفی محصول جدید چراغ های جلیقه نجاتدر این شماره می خوانید: 

 وسیستم هشداردهنده، واگذاری صدرا به بخش خصوصی و عدم تمایل مدیران جدید به فعالیت در 

صنعت کشتی سازی ، سیراف در نمایشگاه بین المللی کیش

انتصاب مدیرعامل جدید

 سازمان بنادر و دریانوردی

« رویكردی جدید به حضوربخش خصوصی 

در فعالیتهای دریایی کشور»

به انتخاب فعاالن صنعت دریایی 

شرکت فن آوران سیـراف

  صنعت برتر دریایی کشور در بخش خصوصی 

آغاز همكاری سیراف و DESMI  در طراحی

 و ساخت شناورهای جمع آوری آلودگی نفتی

در چارچوب حضور در مناقصه سازمان بنادر و دریانوردی ، سیراف 

اقدام به آغاز همكاری با شرکت DESMI دانمارک که یكی از 

معتبرترین شرکت های تولید کننده تجهیزات جمع آوری آلودگی 

نفتی در دنیا می باشد نمود که حاصل این همكاری در حال حاضر 

طراحی عمومی  شناور مذکور و انجام برنامه ریزی تولید آن می باشد.

* گزارش

خروج مؤسسات رده بندی از کشور به واسطه تحریم های بین المللی !!! برای حضور دوباره آنها در صنعت 

چه مقدار زمان و هزینه الزم است ؟

     باید باور داشت که نقش مؤسسات رده بندی بین المللی خصوصاً مؤسسات عضو IACS در توسعه صنعت دریای نقشی بسیار پررنگ بوده است. باید باور 

داشت که حضور دفاتر نمایندگی این مؤسسات در پی رشد هر چند کند صنعت دریایی در طول 15 لی 20 سال گذشته محقق شده و باید پذیرفت که چقدر 

در آینده نزدیك پس از خروج کشور از بحران های تحریم برای حرکت رو به جلوی این صنعت نوپا در کشور نیازمند حضور مجدد و فعالیت آنها در کشور 

هستیم. اگر بپذیریم که حضور آنها با کلیه توجیهات سیاسی و اقتصادی آن برای مؤسسات بین المللی همانند GL،BV،KR،DNV،LR شاید با زیربنای ساخت 

چندین کشتی در کشور ، ایجاد بسیاری امكانات تعمیراتی و شروع حرکت صنایع داخلی زیرگروه با صرف هزینه بسیار و در طول مدت 15 الی 20 سال امكان 

پذیر گردید. باید به فكر باشیم که با توجه به عدم افول اهمیت حضور این مؤسسات در کشور به واسطه ذات بین المللی فعالیت های دریایی علی رغم توسعه 

مؤسسات داخلی همانند آسیا و ایرانیان ، چقدر باید هزینه کرد و چه زمانی را باید مجدداً جهت ایجاد بستر الزم صرف نمود.

شاید بهتر بود مسئوالن صنعت دریایی کشور راهكارهایی را در برهه تحریم به کار می بستند که عدم حضور مؤسسات در چارچوب برچیدن کامل دفاتر 

نمایندگی آنها محقق نگردد. امید است با رویكرد دولت یازدهم در نگاهی جدید به سیاست خارجی و اهمیت به بخش تولید کشور خصوصاً در صنعت دریایی 

راهكارهایی مناسب جهت خروج انزوای صنعت دریایی در چارچوب فعالیت های محدود کنونی که باتالش تالشگران دریایی ایران در موسسات رده بندی 

ایرانیان و آسِا به دست آمده هر چه زودتر مشكالت برچیده و زمینه های حضور آنها تامین گردد. 

مشارکت سیراف در ساخت سه فروند شناور OSB شرکت صدرا

در چارچوب همكاری های سیراف با یاردها و کشتی سازی های کشور ، این بار 

سیراف همكاری مشترکی را با صدرا به عنوان تأمین کننده و مشورت دهنده 

در بخش الكتریكال سه فروند شناورهای OSB متعلق به سازمان بنادر و 

دریانوردی آغاز نمود.نقطه نظرات اصولی مدیران سیراف در همگام دانستن 

توسعه خود با پیشرفت و موفقیت سایر کشتی سازی ها ، تفكرات همكاری 

مشترك را در پروژه های تخصصی کشتی سازی ها به همراه داشته و کشتی 

سازی ها نیز خوشبختانه به این اعالم آمادگی نظر مثبت نشان داده اند. 

استقرار سیستم مدیریت کیفیت یكپارچه (IMS) در شرکت سیراف

با توجه به لزوم تقویت ساختار سازمانی سیراف این شرکت موفق گردید با 

تمدید گواهی نامه های سیستم های مدیریت کیفیت موجود 

(استانداردهای سری 9000 و Ts29001) استقرار سیستم های ایمنی 

ISO OHSAS18001:2007) و محیط زیست (  بهداشت کار (

I S O 1) و رسیدگی به شكایات مشتری (  4 0 0 1 : 2 0 0 4

10002:2004) را در شرکت با موفقیت به انجام رساند.

با توجه به خروج و غیر فعال گردیدن موسسات دریایی بین المللی از کشور 

به علت وضعیت تحریم های ناعادالنه ، گواهی فوق از موسسه TNV هند 

اخذ گردید.این موفقیت را به خانواده سیراف تبریك می گوییم. 

حضور شرکت سیراف در ششمین نمایشگاه بین المللی کیش

سیراف در ادامه حضور خود در فعالیت های دریایی کشور بار دیگر 

در ششمین نمایشگاه دریایی کیش شرکت نمود، حضور فعال و 

معرفی چند محصول جدید در نمایشگاه فوق از دیدگاه های حضور 

پررنگ سیراف در این نمایشگاه حكایت دارد.درمیان مشكالت 

اقتصادی شدید موجود در سطح صنعت دریایی کشور ، ششمین 

نمایشگاه دریایی کیش با هدف ایجاد فضای معرفی توانمندی های 

دریایی صنعت گران کشور تشكیل گردید.در ابتدا تصور می رفت که 

این نمایشگاه با استقبال چندانی روبه رو نشود ولی به گواهی شرکت 

های شرکت کننده با حذف شرکت های واسطه و غیر تخصصی 

شرکت های حاضر شرکت کننده عمالً از شرکت های توانمند و 

ماندگار در این شرایط دشوار اقتصادی کشور بودند که مورد استقبال 

بیشتر بازدیدکنندگان نسبت به دوره قبل قرارگرفتند.

     اخبار



 مدير  عامل سازمان بنادر و دريانوردي :

در تالشم با شناختي که از ماهيت و روش بخش خصوصي در کشور سراغ دارم  در

 بخش دريايي نيز بتوانيم گامهاي اساسي برداريم.

        با شروع کار دولت يازدهم و تالش دولت جديد براي ارتقاء  سطح فعاليتهاي دريايي کشور و ايجاد نگاهي نو در راستاي توسعه  فعاليتهاي 

صنعت دريايي ، آقاي مهندس سعيدنژاد در مورخه 92/۸/26حكم رياست سازمان بنادر و دريانوردي را از وزير محترم راه و شهرسازي دريافت 

نمود .آنچه مسلم است فعاليت سازمان بنادر و دريانوردي در زمان رياست جناب آقاي مهندس صدر با محدوديتها و چالشهاي برخاسته از تحريم 

هاي نا عادالنه روبه رو بوده است که در عين کسب موفقيتهاي مختلف ، در دستيابي به برخي اهداف ناتوان گرديد .

     مهندس سعيدنژاد با شعار نگاه ويژه به بخش خصوصي کشور ، قدم در اين مسئوليت خطير گذاشته و سكان هدايت مجموعه اي را عهده دار گرديده 

که به عنوان شاهرگي در ارتباط اقتصادي و سياسي کشور با جوامع بين اللملي محسوب مي گردد . هرچند که شايد دولتمردان در مقاطع مختلف به اين 

امر اعتقاد کاملي نداشته اند و اين امر محدوديتهاي بســــياري را براي اين صنعت استراتژيك درپي داشته است ، اما نگاه مبني بر تدبير و اميد در دولت 

يازدهم و شخص رياست محترم جمهور اميد حرکتي جديد و مســتحكم بر اساس تدبير و دانش و به دور از ساليق غير تخصــصــي را در دل اهالي اين 

صنعت زنده نموده است . شعار نگاه ويژه به بخش خصوصي سالهاست که در تيتر برنامه هاي کليه مسئولين کشوري قرارگرفته است اما با نگاهي گذرا بر 

آنچه گذشته نمي توان تبعات درخوري از اين نگاه را در اين صنعت مالحظه نمود .

     بايد پذيرفت که صنعت و فعاليتهاي دريايي امري تخصــــصـــــي و برخاسته از سالها تجربه هاي گرانبهاي دريانوردان ، صنعت گران عرصه دريا و 

سازمانهاي تخصصي و بين المللي مي باشد و نگاه خصوصي سازي در اين فعاليتها مسلما مستلزم حضور تخصصـي بخش خصـوصي کشـور مي باشدکه 

نبايد در سايه ارتباط سياسي ، نگاه هاي سليقه اي و تفكرات عاري از قوانين و مقررات لوث گردد . در اينجا  ضمن تبريك انتصـــاب جناب سعيدنژاد به 

رياست سازمان بنادر و دريانوردي اين جمله را به عنوان درخواستي عاجزانه مطرح مي نماييم که : اميد کل صنعت دريايي کشـــــور پس از تولد دولت 

يازدهم در امر خصـوصي سازي ، با نگاه مبتني بر حضــور شرکتهاي متخصــص بخش خصــوصي با تجربيات مثبت و بر اساس حمايت صحيح ، در دل 

صنعتگران اين بخش زنده گرديده و اميد است با حضـور شما و ايجاد فضـاي تعامل و يكدلي در سطح جامعه دريايي به عنوان نفر اول « قانونمندترين 

سازمان عرصه درياييکشور»  بتوانيم روزهاي بهتري را تجربه کنيم .  
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با توجه به گســــــتردگي تحريم هاي بين المللي ، تجربه عدم پايداري برخي 

شـرکت ها و صـنايع غيراسـتاندارد و بدون ســاختار در زمينه  ســاخت و تامين 

تجهيزات و همچنين ساخت شناورها عمال اين واقعيت را مشـخص ساخت که در 

ساختار کوچك اما تخصـصــي و استراتژيك صنعت دريايي کشــور بايد به جاي 

گســــترش کمي شرکت ها ، واحدهاي توليد کننده و تامين کننده تجهيزات به 

تقويت و حمايت کيفي و کمي شرکت هاي ماندگار صنعت در جهت توسعه هرچه 

بهتر آن ها قدم برداشت.نگاهي گذرا به سـوابق شـرکت هاي حذف شـده در طول 

سه سال تحريم در صنعت دريايي کشـــور مؤيد نيازمندي شرکت هاي توليدي و 

حتي تأمين کننده به ساختاري استاندارد مي باشـند. بررسـي ثبات سـاختارهاي 

اســـتاندارد بين المللي تأمين کنندگان و توليدکنندگان تجهيزات در قواره هاي 

تشــكيالت   IMPAو ISSA که از چارچوبهاي استاندارد تامين تجهيزات بين 

المللـي دريايـي پيـروي مـي کنند مـي توان به قدمت و پايداري آن ها در تالطم 

مشـكالت اقتصـادي و کمك و ياري اشان در عبور کشــورهاي مربوطه از گرداب 

هاي مشـكالت اقتصـادي و سياسي پي برد و اين واقعيت را هرچه بيشــتر نمايا ن 

مي سازد که در بازار کوچك و غيرقابل اتكا به کشـورهاي خارجي کنوني کشـ ـ و  ر 

( به واسـطه تحريم هاي ناعادالنه) راهي جز تقويت شـرکتهاي اسـتاندارد موجود 

براي پايداري آينده صنعت دريايي ايران نيسـت.با مراجعه به آمار کمي شرکت ها 

خصــوصا توليد کننده تجهيزات و حتي سازندگان شناور در کشــورهاي صاحب 

صــنعت دريايي مي توان به نكات قابل اهميتي دســت يافت.محدود بودن تعداد 

شرکت هاي توليدي و تامين کننده به واسطه تخصصي بودن آن ها (در جايگاهي 

که حضـور فعال آن ها در بازارهاي بين المللي حوزه مناسبي از کسـب و کار را در 

پيش روي آن ها قرار مي دهد ) ، توجه به فعاليت گروهي در قالب کنسـرسيوم ها 

يا همكاري هاي چند جانبه که خطر ريسـك صنايع را در مشـكالت اقتصـادي به 

حد مناسبي تقليل مي دهد و بســـــياري موارد ديگر چيدمان، استراتژي و نحوه 

سازماندهي نادرست موجود در صنعت دريايي کشور را با توجه به محدوديت هاي 

بازار داخلي و همچنين عدم وجود ساختار مناسب هرچه بيشتر نمايان مي سازد.

نگاه غير تخصـصــي شرکت هاي فعال به فرآيندهاي اجرايي و توليدي صنعت 

دريايي ، عدم آشنايي شرکت ها به استانداردهاي سازماني و تشكيالتي فعاليت در 

حوزه دريا، شــكل گيري غيراصـــولي و غيرموجه در حوزه صـــنعت دريايي در 

چارچوب روابط سياسي و غير عرف  برخي مديران اجرايي از علل عدم جوابگويي 

صنايع در جايگاه مناسب شرکت هاي فعال صنعتي در دوره هاي رکود اقتصـادي 

کشور مي باشند.

در اين ميان وضعيت کشـــــتي سازي هايي که در قالب پرکردن رزومه مديران 

دولتي وقت و يا دريافت وامهاي حمايتي شكل  گرفته اند نيز بر کســـي پوشيده 

نيســت که نه تنها  با عدم پايبندي به تعهدات خود به صنعت صدمه وارد نمودند 

بلكه نگاه بي اعتمادي را نيز در ذهن دولتمردان و صــاحبان فعاليت هاي دريايي 

بوجود آورده اند. 

در دوران کنوني  که دولت يازدهم عزم خود را براي بازســازي صـــنايع و بخش 

توليد در کشـور جزم نموده است باشد که با برنامه ريزي و هدف گذاري مناسب ، 

واقعي و براتكاء سوابق کشــــورهاي توسعه يافته کالف سردرگم ساختار صنعت 

دريايي کشـور را سامان دهد و با نظارت بيشــتر و حمايت مناسب از شرکت هاي 

استاندارد و با رزومه مثبت مسـير تعالي را دراين صنعت سود ده که مي تواند سير 

تحوالتي عظيم در ساختار شهرهاي بندري ، ايجاد اشتغال و گسـترش تخصــص 

درميان مردمان زحمتكش ايران فراهم نمايد هرچه بهتر بعمل آورد.

تجربه اي به نام تحــريم

     نگاه سيراف     گزارش



 سیراف صنعت برتردریایی کشور در بخش خصوصی سال92

گفتگو با مدير عامل

* ضـمن تبريك انتخاب ســيراف به عنوان 

صـــــــنعت برتر علت اين انتخاب را چه           

مي دانيد؟

      آنچه مســـلم است اين شرکت به عنوان يك 

برند توليد تجهيزات و يك شــــــرکت پايبند به 

اســــتانداردهاي توليدي دريايي در کليه موارد و 

شرايط ، خود را موظف به حفظ ارکان فعاليت خود 

و خصــوصاً احترام به مشــتري و ايجاد فضـــاي 

همكاري با او مي داند. رفع نيازهاي صـــــنعت با 

توجه به تحريم هاي گسترده کنوني از وظايف اين 

شرکت در قبال مشـــتريان بوده که ما بســــيار 

خرسنديم که اين ديدگاه از چشــمان حق شناس 

مشـــــــتريان و صاحبان صنايع دور نماند و اين 

انتخاب صحه اي برفهم باالي مشـــتريان صنعت 

دريايي ايران مي باشد و مســلماً مســئوليت ما را 

هرچه بيشتر پررنگ مي سازد.

* باتوجه به تأکيد مبني بر امر پـژوهش عمالً 

استراتژي سيراف در رابطه با مبحث تحقيق 

و توسعه چگونه است؟

     ما معتقديم براي فقط ماندن درروند توســـعه 

صنعت و رقابت با شرکت هاي صاحب صنعت بايد 

هرسال چندين محصـــــول جديد باتوجه به نياز 

مشـــتريان وارد چرخه توليد نمود و حداقل چند 

بازنگري در جهت ارتقاي محصـوالت قبلي داشت. 

اين اعتقاد برگرفته از تجربيات شــــــرکت هاي 

صاحب صنعت اسـت و ما نيز بعنوان يك مدعي در 

بخش ارائه محصــوالت سعي مي کنيم اين باور را 

در مشتريان و رقبا ايجاد کنيم که توسعه و تحقيق 

جزء اعتقادات و ارکان اين شرکت مي باشد.

 *آيا حمايتي در رابطه با امر پژوهش دريافت 

نموده ايد؟ اصــوالً حمايت را چگونه تعريف 

مي کنيد؟

    اگر منظور شما از جانب دولت مي باشد که 

بال تكليفي پروژه هاي در حال ساخت صدرا

        مدير عامل سيراف با اعالم نارضايي از وضعيت فعاليت پروژه هاي جاري صدرا خصــــوصاً موضوعات همكاري       

دو شرکت عنوان نمود: با واگذاري شرکت صدرا به بخش خصوصي ، عمالً بسياري از پروژه هاي برنامه ريزي شده غير فعال گرديده 

و شرکت هاي همكار خصوصاً تامين کننده تجهيزات منجمله اين شرکت در بالتكليفي موجود بسـيار متضـرر گرديده اند. ايشـان در 

ادامه به مطالبات مشـــروع سيراف ازصدرا با توجه به آماده تحويل بودن اقالم قراردادهاي في ما بين اشاره نموده و افزود: متاسفانه با 

گذشت بيش از 5ماه از اعالم آمادگي تحويل اقالم قراردادهاي في مابين مربوط به پروژه هاي سه فروند شناور OSB در حال ساخت 

صدرا و چندين مرحله نامه نگاريهاي مســتمر، هيچگونه اقدامي در رابطه با تســويه حســاب و تحويل کاالهاي موضوع قراردادهاي     

في مابين از طرف صدرا صورت نپذيرفته است، که انتظار مي رود با توجه به نگاه  مديريت جديدکه برخواسته از بخش خصـــــوصي 

کشور مي باشد با تعين تكليف قراردادهاي فوق از تضرر بيشتراين شرکت جلوگيري به عمل آيد.

واگذاري صدرا به بخش خصوصي و عدم تمايل مديران جديد در ادامه فعاليت در صنعت کشتي سازي

« واقعيتي تلخ که چهره پرهزينه وغيراقتصادي کشتي سازي دولتي را

 ازديدتجارت خصوصي آشكار نمود.»
سالهاست که در سايه داليل  تكراري هزينه هاي پيشرفت،سرمايه گذاريهاي  بزرگ و رفت و آمد مديران غير متخصـص ، عملكردنامناسب بنگاههاي 

دولتي يا نيمه دولتي بخش کشـــــتي سازي را همواره توجيه يا پنهان نموده ايم . ساختارهاي سازماني عريض و طويل براي حرکتهاي   سليقه اي، 

حضور متخصصاني که تخصص خود را در سير سريع و خطاي توليد کسب نموده اند. سرمايه هايي که  بدون نگاه با برنامه ،تنها به پر کردن رزومه هاي 

غير فعال پروژه هاي بدون توجيه اقتصادي/ زماني صرف گرديده اند . امروز در اولين واگذاري هاي حقيقي يكي از  نمادهاي صنعت در کشـتي سازي 

کشور به بخش خصوصي و عدم تمايل مديران تجاري جديد به سرمايه گذاري در بخش کشـتي سازي با توجه به دورنماي عدم سود دهي اين صنعت 

در کشور، ساختارهاي موجود سازماني آنها و سوابق موجود مجموعه هاي مشابه  اين امر به عنوان زنگ خطري براي ساير صنايع غير اقتصادي صنعت 

دريايي به صدا در آمده است که زمان دور انداختن نگاه هاي بهانه جو و توجه جدي به لزوم توجيه پذير بودن صنعت کشـــــتي سازي بعد از 30سال 

فعاليت در کشور  رسيده است.

در تمامي دنيا،کليه صنايع با هدف رفع نيازمنديها و چارچوب ايجاد فضـــاي سود ده کســــب و کار و اشتغال زايي شكل مي گيرد. فرايند حمايت و    

شكل گيري هر صنعتي، دوره اي مشــخص و راهكاري نســـبتا عمومي دارد ،  راهكاري که متاسفانه در کشـــورما اين دوره حمايتي را  به روشهاي       

غير موثر ثابت با  تكيه بر ارائه آمارهاي غير واقعي، تحويل دهي هاي چندين و چندباره کشـتي هاي ساخته شده غير اقتصــادي و ايجاد ساختارهاي 

سازماني بي درو پيكربه فرآيندي غير موثرتبديل نموده است. بايد دانسـت که بارويكرد جديد بايد نگاهي جديد در صنعت گران عرصه صنعت دريايي 

کشور بوجود آيد و اولين واگذاري يكي از نمادهاي صنعت کشتي سازي به بخش خصوصي اين امر به ما صنعت گران کشور گوشزد مي نمايد که امروز 

وقت نگاهي واقع بينانه به فرايند توليد و کسب و کار در اين صنعت سوده بين المللي مي باشد که شايد با کمي الگو گيري از روند هاي امتحان شده در 

ساير کشورهاي توسعه يافته و به دور از بي تدبيري و منيت ها در تصـميم گيري ها و لجاجتهاي غير مسـئوالنه مي توانسـتيم امروزبا گذشته اي قابل 

اتكاء مورد ارزيابي تجارت منطقي قرارگيريم.

که خيــر.

 ما همواره بـــزرگتـــرين حمايت هاي خود را از 

مشـــتريان خود که با راهنمايي، صبر و اعتقاد به 

توليدات ما ، ما را در توســـعه و آباداني صـــنعت 

همـــــــراهــــــــي مــــــــي کنند داريم. 

چه خوب بود امــــروز که دولت يازدهم روي کار 

آمده بپذيرد که روش هاي دولت قبل چگونه سـير 

صنعت دريايي را دچار نقصــان کرد و باور کند که 

مي شـود با حمايت سـالم جاني دوباره به صـنعت 

صدمه ديده دريايي کشـــــــوربخشـــــــيد. .

* نقش دانشـگاه ها و مراکز علمي و به ويژه 

انجمن مهندسي دريايي را در ارتقاي صنعت 

و خصوصاً آن شرکت چگونه مي يابيد؟

    ما همواره معتقد به رابطه دانشــــگاه و صنعت 

بوده ايم و درحال حاضـر با اسـتراتژي شـرکت در 

اين رابطه با دانشــگاه پيام نور پرند روابط مناسبي 

در قبول دوره هاي کارورزي دانشــــــجويان در 

شـرکت با برگزاري کارگاه هاي آموزشــي ، جذب 

نيروهاي جوان مستعد و در صورت امكان، استفاده 

از محققان آن دانشـــــگاه برقرار نموده ايم و اين 

اطمينان را داريم که اين ارتباط مي تواند ضـــمن 

پرورش جواناني مستعد، در فرهنگ سازي صنعت 

دريايينيز مثمر قرار گيرد.

* دربرخي اخبار فعاليت هاي گســترده آن 

شرکت در بخش انرژي هاي پاک واسـتفاده 

ازآنها درنيروي محرکه شناورهامنتشرشده 

بود، لطفاً توضيحاتي در اين باره بفرماييد؟ 

       در حا ل  حاضر حدود 9 کشـــــور جهان در 

بحث   اســتفاده از شــناورهاي  با تكيه بر انرژي 

خورشــيدي بحث هاي تحقيقاتي و توليدي را در 

دستور کار دارند. شرکت سـيراف نيز از سـه سـال 

پيش اين موضوع را در دستور کار خود قرار داد

  . شناور مينا-110 اولين گام در اين راستا بود که 

در آن موفق شديم مصـــــارف داخلي يك شناور 

کافي شـــــاپ دريايي 2۸ نفره را به طور کامل از 

انرژي خورشيدي تأمين نماييم. در حال حاضـر با 

اتمام کار پروژه ميترا-1 ما مي توانيم اولين شـناور 

تجاري 1۸ نفـره که کليه انــرژي هاي آن از منابع 

خورشـيدي  تأمين مي گردد را آماده بهره برداري 

نماييم که با انجام اين پـروژه ايـران عمالً به عنوان 

دهمين کشور فعال در اين زمينه در جهان معرفي 

گرديد. اميد داريم با تالش پرسـنل شـرکت زمينه 

هاي صادرات شناور فوق را براي کشــــــورهاي 

همسايه  در زمينه ي فعاليت هاي توريسـتي آغاز 

کنيم که اين امـــر يقيناً بدون حمايت مديـــران 

دولت يازدهم امكان نخواهد بود. در ايــــنجا الزم  

مـي دانم از جامعه دريايــي که در کليه مــراحل 

شكل گيري، پيشــرفت و توسعه شرکت مارا ياري 

نمودند قدردانـــــــــــــــــــــــــي نمايم. 
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     گزارش     گفت و گو با مدير عامل

شرکت فن آوران سيراف به عنوان اولين وتنها برند توليد تجهيزات دريايي کشور با خدمت17 سال درپي فعاليتهاي هدفمند وحضور

گسترده در بخش توليد تجهيزات و نوآوري در ساخت شناورهاي تخصصي به انتخاب فعاالن صنعت دريايي کشور و به ابتكار انجمن

مهندسي دريايي و سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان صنعت برتر دريايي کشور در بخش  خصوصي سال92 در مراسم روز  جهاني

دريانوردي معرفي و لوح يادبود توسط وزير محترم راه و شهرسازي و مدير عامل وقت سازمان بنادرمدير شرکت سيراف اعطاء گرديد.

به اين بهانه در گفتگويي دوستانه به نقطه نظرات ايشان را در اين رابطه  جوياگر شديم :  



چراغ جليقه نجات  Life Jacket Light(طرح جديد)
    چراغ جليقه نجات از محصـوالت داراي پيشــينه مثبت سيراف در بخش ايمني مي باشد. اين چراغ در سال هاي پيش با عملكرد اتوماتيك در 

هنگام برخورد با آب دريا توليد مي شد به صورتي که در زمان افتادن نفر در آب دريا چراغ بصــــــــورت خودکار شروع به عالمت دهي از طريق 

فالشينگ مي نمود و پس از خارج شدن از آب دريا اين عمكرد قطع مي شد. در سال گذشته بنا به درخواست مشـــتريان اصالحاتي بر روي نحوه 

عملكرد چراغ فوق صورت گرفت به نحوي که در چراغ توليدي طرح جديد فالشينگ و عالمت دهي چراغ از طريق خارج نمودن ضامن شروع شده 

و با قرارگيري مجدد ضامن در محل خود قطع مي گردد. عملكرد فوق به منظور کنترل عالمت دهي چراغ و با هدف حفظ باتري آن جهت زمانهاي 

الزم طراحي گرديده است.

همچنِن در طرح جديد چراغ هاي جليقه نجات توليدي سيراف از المپ هاي LED  با توان روشنايي باال و مصـرف پايين تر نسـبت به طرح قبلي 

استفاده شده که موجب افزايش زمان کارکرد آن گرديده است.

چراغ جليقه نجات سيراف مدل FSM-727 داراي گواهينامه تأييد نوع محصــول از سازمان بنادر و دريانوردي و مؤسســه رده بندي ايرانيان و 

همچنين گواهينامه تأييد تست نمونه از مؤسسه رده بندي BV مي باشد و در سال جاري توسط مؤسسـه رده بندي ايرانيان مورد بازديد و تمديد 

اعتبار گواهينامه قرار گرفت.

ميترا-1  شناور تفريحي / مسافربري مدل

 

    

    

     باتوجه به محدوديت هاي استفاده از سيسـتم هاي رانش با سوخت فســيلي در آب هاي درياچه ، 

رودخانه ها و همچنين توجه جامعه بين المللي به اســــتفاده از انرژي هاي پاک به عنوان راهكارهاي 

مناسب و مقرون به صرفه در مصـــارف مختلف مورد نياز، شرکت فن آوران سيراف در پي آب اندازي 

اولين کافي شاپ دريايي سوالر مينا-110 در شمال کشور شناور ميترا-1 را با امكانات توريستي در رنج 

قابل توليد آماده بهره برداري نمود. در طرح مينا-110 منبع سوالر انرژي تنها براي مصــــارف داخلي 

شناور مورد استفاده قرار گرفته بود که در طرح جديد شناور ميترا-1 کليه مصـــــارف شناور اعم از 

تجهيزات و سيســتم هاي رانش از انرژي خورشيدي تامين مي گردد. در طراحي شناور فوق تغييرات 

اساسي در ساختار بدنه ، نوع مصارف تجهيزات و خصوصا سيستم رانش بوجود آمده است. الزم به ذکر 

است سيستم رانش شناور فوق به دست مهندسين مجرب اين شرکت طراحي و ساخته شده است.

شناور توريسـتي طرح ميترا-1 با طول ۸ متر و عرض 2/5 متر از جنس آلومينيوم و با ظرفيت حمل 14 

مسافر با امكانات ميز پذيرايي براي استفاده در آبهاي آرام و با سرعت ماکزيمم 5 نات طراحي و ساخته 

شده است. زيبايي و سادگي سيســتم ، استفاده از انرژي خورشيدي براي مصــارف کليه تجهيزات و 

سيســـــتم رانش ، عدم وجود آلودگي صوتي در هنگام حرکت و رعايت کليه الزامات بين المللي در 

ساخت آن از ويژگي هاي اين طرح به شمار مي آيد. شناور فوق در نمايشـگاه بين المللي دريايي تهران 

در بهمن  ماه 92 بهره برداري و به نمايش عموم در خواهد آمد.

طول : ۸ متر                          عرض : 2/5 متر                                ارتفاع: 2/5 متر

سرعت:5 نات                        جنس بدنه: آلومينيوم دريايي           نوع منبع انرژي : خورشيدي

      سيستم هشـدار دهنده مدل FS-91301 در سال 

جاري با نگاه به يكپارچه سازي محصـــــوالت توليدي شامل 

هشدار دهنده آبگرفتگي خن ، هشدار دهنده سطح باال/ پايين 

مخازن آب ، سوخت و فاضالب ، هشـــدار دهنده سوئيچ هاي 

دربهاي آّب بند و هشـــــدار دهنده عمومي شناورها در قالب 

سيستم هشدار دهنده طراحي و توليد گرديد.

در طراحي محصــول جديد سادگي و زيبايي و مقاومت هرچه 

بيشــــــتر دستگاه مد نظر قرار گرفته است. همچنين تعداد 

مناطق قابل کنترل اين دســـــتگاه 6 ، 12 ، 1۸ و 24 منطقه    

مي باشــــد که براي هر يك از کاربري هاي مذکور بنا به نياز 

شناور توليد مي شود. محصول فوق داراي گواهينامه تأييد نوع 

محصول از مؤسسه رده بندي ايرانيان مي باشد.
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     معرفي محصول     معرفي محصول

 (Alarming system) سيستم هشدار دهنده
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