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آقای دکتر محمدسعید سیفبدینوسیله شرکت فن آوران سیراف  انتصاب  شایسته  را بعنوان دبیر ستاد توسـعه 

فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تبـریك گفته و امید دارد بـا انتصابـهای شایسـته 

اینچنینی شاهد حضور هر چه بیشتر شایستگان متخصص صنعت دریایی در دستگاهای اجرایی و پژوهشی کشور باشیم.

تامین کنسول های شناور های OSB  صدرا توسط سیراف

 با توجه به اتمام قراردادهای تامین تجهیزات 3 فروند شناور OSB در 

حال ساخت شرکت صدرا نكاء فی ما بین شرکت سیراف و شرکت 

کیپكو،کنسولهای تخصصی کنترل تجهیزات شناورهای فوق با آخرین 

دیدگاههای کاربری طراحی گردیده وبنا به سفارش یارد فوق در محل 

شرکت سیراف به مرحله تولید رسید.

انواع کنسول های کنترل در پل فرماندهی شناور ها به صورت کامل و با 

تجهیزات مونتاژ شده از محصوالت جدید شرکت سیراف می باشد.

مدیرعامل شرکت نفت خزر با 

تشریح جزئیات یك حادثه نفتی در 

سكوی امیرکبیر ایران در آبهای 

عمیق دریای خزر، اعالم کرد: 

جرثقیل سكوی نفت ایران در دریای 

خزر سقوط کرد

به گزارش مارین نیوز، علی اصولی با بـیان 

اینكه «سقـــوط جرثقــــیل ســــكوی 

امیرکبـیرهیچ خسـارت جانی و مالی بــه 

همراه نداشته است»، گفت: این جرثقـیل 

اســفندماه ســال گذشــته در ســـاعت 

دوبامدادسقـــــــوط کرده اســـــــت. 

وی با اعالم اینكه «فعالیت حفاری سكوی 

امیرکبـیر بـا گذشـت 48 ســاعت پس از 

سقوط جرثقیل از سر گرفته شده اسـت»، 

تصریح کرد: حـــــــــــدود 120 نفر از 

متخصصان، کارگران و کارشناســــان در  

سكوی امیرکبـیر مستقـر هسـتند که این 

حادثه منجر به حـوادث دیگر جانی و مالی 

نشده است. 

  به گفته اصولی، با توجه به اینكه سـاعت 

2 صبـح افراد در محـدوده سقــوط بــوم 

ســكوی امیرکبــیر نبــودند ضمن آنكه 

خسـارتی بـه لولهها و تأسیســاتنیز وارد 

نشده است..

شروع ساخت شناورهای زباله جمع کن برای سازمان بنادر و 

دریانوردی 

      در پی طراحی و ساخت اولین شناور جمع آوری زباله های سطحی توسط 

شرکت فن آوران سیراف در بندرانزلی در سال 1390 و در راستای عملكرد 

مناسب و کارا شناور فوق،ساخت سری جدید شناورهای مشابه برای بنادر 

دیگر کشور با ارتقاء سطح فنی شناورهای فوق با همكاری موسسه مالی

اعتباری امین با مالكیت سازمان بنادرو دریانوردی آغاز گردید.

     اخبار

آب اندازی اولین  شناور خورشیدی ایران 
ساخت این شناور ایران را جزء 9 کشور دارنده تكنولوژی ساخت این نوع شناورها قرار داد 

8
در این شماره میخوانید :     حمایت از صنعت داخلی از شعار تا واقعیت، ورود 

سیراف به بحث محیط زیسـت ، شروع ساخت شناورهای زباله جمع کن و .... 
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آب اندازی اولین  شناور

 خورشیدی ایران

                                            

   اولین شناورخورشیدی ساخت کشوردرحاشیه دومین نمایشـگاه بین المللی صنایع دریاییتهران دردیماه92 در دریاچه 

شهدای خلیج فارس تهران رونمایی شد.مهندس حسن ضیایی مدیر عامل شرکت فن آوران سیراف مجری این طرح در این 

ارتباط به خبرنگار ما گفت: طراحی و ســاخت این شــناوردرطی یك دوره 3 ســاله با بهره گیری ازدانش محققان ایرانی و     

سر مایه گذاری این شرکت صورت گرفته است . این پروژه که ایران را جزء 9کشوردارنده تكنولوژی ساخت این نوع شناورها 

قرارمی دهد به عنوان اولین تولید شناورهای بامصرف انرژی سوالردرخاورمیانه می باشد.

   وی باتأکید بر رعایت کلیه الزامات بین المللی دریایی درساخت شناور فوق افزود: آنچه دراین شـناور قابل اهمیت اسـت 

تلفیقی مناسب از بكارگیری صحیح انرژی خورشـیدی با الزامات بین المللی و اسـتانداردهای شـناورها می باشـد. سـاخت 

شناور خورشیدی میترا-1با طول 8 متر، و عرض 2/8 مترو قابلیت حمل 14 مســافردرطول مدت6 ماه صورت پذیرفت این 

شناور با هدف کاربرد بحث گردشگری درآبهای آرام با سرمایه گذاری این شرکت طراحی وساخته شده است.

   ضیایی دررابطه با آینده این نوع شناورها در ساختار فعالیتهای کشور افزود : آنچه مسلم است بسـتر تاالبها، دریاچه های 

مصنوعی و طبیعی کشـورنیازمند بهره گیری  ازشناورهائی است که با تكیه بر انرژی های پاك ، بحث زیسـت محیطی را به 

نحو مناسبی  بهبود بخشـــــد. با توجه به رویكرد جدید صنایع به استفاده از انرژی های پاك ، این شرکت نیز هدف نگاه به 

کاربرد این انرژیها را در صنایع دریایی مد نظر قرار داده است و امید دارد در آینده نزدیك طرحهای جدیدی از شـناورهای 

مورد نیاز کشور را با بهره گیری از انرژی خورشیدی و سایر انرژی ها در چارچوب مصارف صنعتی و تجاری وارد بازار داخلی 

و بازار بین المللی نماید.آنچه مسـلم است نگاه ویژه شرکت فن آوران سیراف در طول عملكرد 15 ساله خود در کشـورمبین 

توجه ویژه مدِران آن به بحث تحقیق و توسعه می باشد. 

   در این رابطه نیز ضـیایی گفت : این شـرکت با تكیه بر اصـل تحقیق و تولید با کیفیت بر اســاس نیازمندیهای جامعه و 

مشــــتریان در بحث تولید تجهیزات دریایی به عنوان تنها برند تولید تجهیزات در بخش خصــــوصی و همچنین با تولید 

شناورهای تخصـصــی سبك همانند شناورهای خورشیدی مســافری، جمع آوری زباله های سطحی، جمع آوری آلودگی 

نفتی و... امید داردبتواند به عنوان یك شـــــرکت محقق در آینده نزدیك نتایج مثبتی از فعالتهایخود رابه جامعه دریایی 

عرضه کند. 

شناور پاك با هدف گردشگری

در آب های آرام

      در هر گوشه ای از اخبارمنتشـر شده از مســئولین 

مـــــی توان به راحتـــــی ردپای حمایت از نو آوری ، 

بومی سازی و تكیه بر صنعت داخلی را دید. دیدگاههای 

که به واسـطه دســتور مقام معظم رهبری در حمایت از 

صـــنعت داخلی ، نو آوری و رویكرد علمی به صـــنعت 

داخلی جزء ال ینفك گفتار بسیاری از مسئولین گردیده 

است. لزوم چنین نگرشی بر هیچكس پوشیده نیســت. 

نگاهی به تحریمهای خصمانه و بی منطق تحمیلی چند 

سال اخیرکشور از طرف کشورهای صاحب صنعت غرب 

و چالشـهای موجود در ابعاد مختلف صنعت کشــور هر 

مخاطب غیر مســــئولی را نیز به پیروی از این حقیقت 

سـوق می دهد.ولی آیا  با رویكرد اجرایی امور حكومتی 

نیز در راســـتایا ین تفكر حرکت می نماید.؟ آیا در این 

ایام که جامعه  و صنعت کشـور خصـوصاً صنعت دریایی 

ایران به تالش هر چه بیشتر صنعت گران و نوآوران خود 

نیاز دارد  مـی توان ردپائـی از نگاه حمایتـی و رویكــرد 

تكیه بر تخصــــــــصــــــــهای بومی و تكنولوژیك 

حرکتهای داخلی را دید؟ آیا در جاییکه در تصــمیمات

غیرحرفه ای و غیر مســــئوالنه برخی مســــئولین با

 کار شكنی در نگاه قانونمند و عدم حمایت از فعالیتهایی 

که برای هر کشــــــوری می تواند افتخاری در صنعت 

محسوب شود و متأسفانه با بی تدبیری ناشی از نادانی یا 

بازی های سیاسـی منجر به تحقیر و دور کردن محققان 

و دلســـــــوزان از چرخه اجرائی می گردند هیچ مقام 

مســئولی جوابگو نمی باشد؟چندی پیش شاهد ساخت

 اولین شناورخورشیدی مســـــــــافری خاورمیانه در

 کشــور توسط شرکت سیراف بودیم خبری که ابتدا و با 

اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  

  

  قرارگیری کشور ایران در زمره 9 کشور دارای تكنولوژی 

و صـــنعت فوق و رویكرد اســـتفاده از آنها در مجموعه 

دریاچه مصـنوعی شهدای چیتگر تصــور تبعیت از نقطه 

نظرات مقام معظم رهبری  و ریاست جمهوری کشـور در 

حمایت از تولید ملی را در ذهن هر ایرانی متصــــور می 

نمود ولی متأسفانه در قالب تصمیمات که هیچگاه ، مورد 

پیگرد مســـــئولین قرار نگرفت مجبور به ترك دریاچه 

گردید و تالش مســـــــئولین سیراف در پیگرد موضوع 

ازطریق مدیران  شهرداری، شورای شهر تهران و سازمان 

حفاظت محیط زیســت نیز هیچگاه به جایی نرسید و در 

پیچ و خم آنچه که همگان می توانند علل آن را تصــــور 

کنند در پشـــــــت ابر گذشت زمان محو شده با چنین 

نگرشـــی چگونه می توانند مجموعه هایدانش محوری 

چون ســــــــیراف امیدی به بحث تحقیق و نو آوری و

 بومی سازی را در مســـیر فعالیتهای خود قرار دهند. آیا 

بایدتصـــور حمایت از تحقیق ، توسعه ، صنعت داخلی و 

بومی سازی در زمانه ای که فشـــارهای اقتصـــادی هر 

بنگاهی را به تعطیلی اجباری و خروج از اصول فعالیت در 

غالب حرکت در جهت اقتصـاد کشـور می کشـاند چنین 

تصـمیمات نامناسب از طرف مســئولین و عدم پیگیری 

مسئوالنه مقامات ارشد جز ناامیدی چیزی برای مجموعه 

های محقق و دلسـوز باقی می گذارد؟ آنچه مســلم است 

تنها اعتقاد به کشور ،حكومت و تكیه بر تاریخ افتخار آمیز 

این مرز و بوم  و نگاه به آینده ما را ملزم به تالش می کند 

، باشد تا مســـئولین کشــــورنگاهی نه شعار گونه بلكه 

مســـــئوالنه به دستورات مقام معظم رهبری و ریاست 

جمهوری و ملتی داشـــته باشــــند که اینگونه بدترین

 شــرایط تحمیلی را تحمل نموده و بر اصـــول اعتقادی

  خود می ایســـــــتند. به امید سر افرازی ایران اسالمی 

«حمایت از صنعت داخلی ،» از شعار تا واقعیت

 گزارش سرمقاله



گفتگو با مدیر عامل

    مهندس ضیایی در این رابطه عنوان 

داشت :متأسـفانه سـاالنه به علت عدم 

رسیدگی و مشـــــكالت ناشی از عدم 

توجه به نگهداشــت و اســتفاده های 

نادرسـت و ناایمن از سـطح دریاچه ها، 

تاالبها و رودخانه های داخلی کشـــور 

شاهد مشــكالت وخطرات بســـیاری  

هستیم که دربسـیاریمواردموجودیت 

این منابع رابه خطرانداخته،متأسفانه    

شرکت سیراف، اولین شرکت دارای سیستم IMS درصنعت طراحی و 
تولید شناورها و تجهیزات مربوطه در کشور

  شرکت فن آوران سیراف برای چندمین بار متوالی موفق به اخذ گواهینامه های سیســـــــــتم مدیریت کیفیت  

درطراحی و تولید شناورهای آلومینیومی و فوالدی گردید. خانم ابراهیم پور نماینده مدیریت شـرکت در این رابطه 

افزود :

   شرکت سیراف با هدف استقرار سیسـتم IMS در سال 1393 نســبت به تمدید سیســتمهای مدیریت کیفیت 

براساس استانداردهای ISO/TS29001:2010 , ISO 9001:2008 و همچنین استقرار واخذگواهینامه 

سیستمهای حفاظت محیط زیست ISO/14001:2004 وایمنی محیط کارOHSAS 18001 : 2007 و 

همچنین مدیریت رسیدگی به شكایات مشــــــتریان  ISO10002 :2004 اقدام نمود که خوشبختانه کلیه 

مراحل مورد بازدید کارشناسان موسسه TNV قرار گرفت  و گواهینامه ها و سیستمهای فوق برای مدت 3 سال به 

این شرکت تعلق گرفت .

   ابراهیم پور در ادامه افزود : این امر با هدف حفظ و ارتقاء ساختارهای کیفی شرکت به عنوان یك شرکت پیشــرو 

در صنعت طراحی و ساخت شناورهای تخصـصــی آلومینیومی و فوالدی و تجهیزات مربوطه و همچنین احترام به 

مشـتری و مشـتری مداری صورت پذیرفت . ایشـان در رابطه با مشـكل خروج موسسـات رده بندی معتبر خارجی 

دریایی از کشور افزود : متأسفانه با تحریم های بین المللی تحمیلی به ایران کلیه موسسات رده بندی عضو  آیاکس 

از کشور خارج و درنتیجه ما مجبور به همكاری وأخذ گواهینامه از موسسـه معتبر رده بندی TNV  هند که  تحت 

اعتبار شرکت JAS-ANZ  استرلیا فعالیت می نماید شدیم. الزم به ذکر است از سال 2003 تا 2013 سیستم 

مدیریت کیفیت خود را تحت نظارت و گواهی موسســـــات LR,BV,GL به انجام رسانیده بوده است . شرکت 

سیراف اولین شرکت طراحی و  تولیدی صنعت دریایی کشــور است که موفق به استقرار سیســتم IMS گردیده 

است.

  در این راستا طراحی شناورهای تخصصـی 

الیروبی، جمع آوری گیاهان مضــر روی آب 

و... به عنوان بخش مهمــــی از فعالیت های 

واحد R&D شــرکت در ســال 1393 قرار 

گـــرفته که امیدواریم با گفتگوهای به عمل 

آمده با سازمان محیط زیست بتوانیم نقشـی 

موثر دررفع معضالت موجود کشـوردر بخش 

محیط زیست آبی برداریم.

   الزم به ذکر است قبالً شرکت سیراف با 

               تولید اولین شناور جمع آوری 

                زباله های سطحی در بندرانزلی 

                 و همچنین تولید اولین شناور

                 مســـــافری خورشیدی در .

                 خاورمـیانه فعالــیت خود را با

                با توجه به موارد و مشكالت

                زیست محیطی کشور آغاز

                نموده است.       

  آن در حال حاضــر در تاالبهای انزلیـ  

کیاشهرـ  شادگان و دریاچه های هامون 

و رضـــاییه و... قابل رویت اســـت. این 

شــرکت  با توجه به رســالت صــنایع 

دریایی همانند تمامی کشورهای توسعه 

یافته بـــرخود میداند تا  با تكیه بــــر 

تحقیقات تخصـصـی و تجهیزات خاص 

تمامــــی تالش خود را در بهبود و رفع 

نیازمندی های موجود بردارد. 
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نقش صنعت دریایی در حفظ منابع آبی محیط زیست و معضالت موجود 

با توجه به اهمیت بحث محیط زیست و خطرات کنونی ناشی از تخریب تاالبها و دریاچه های داخلی کشور 

و تبلیغات حاصله از نظر زیست محیطی و بین المللی شرکت سیراف به عنوان یك شرکت محقق و فعال در 

صنعت دریایی یكی از محورهای تحقیق و فعالیت واحد R&D  خود را در سال 1393 به بحث محیط  

زیست و استفاده از دانش و تجهیزات دریایی در جهت حفظ این سرمایه های ملی قرار داد .                                

Pure Energy
ورود سیراف به بحث محیط زیست

این امــرکه فعالیت های آبـــی،

فعالیت هایــــی قانونمند،دارای  

نیازمندیهای نگهداریتجهیزات 

تخصـــصـــی می باشندازطرف 

مســــئولین وکاربران این مـنابع 

بســــیارموردکم توجهی قرارگرفته 

اســــــــــــــــــــت که ثمرات

حضور بزرگ سیراف در نمایشگاه های دریایی سال1392

         در پی ادامه حضور  موثر و فعال سیراف در عرضه دریایی کشور ، سیراف با حضور درکلیه نمایشگاه های  دریایی 

کشوردرسال 1392 توانست گوشه ای از توانمندی های خود را به نمایش بگذارد. نمایشگاه جانبی همایش صنایع  دریایی 

کیش ، نمایشگاه بین المللی دریایی تهران و نمایشگاه راه و شهر سازی در مصلی تهران از جمله این حضورها می باشد.

گزارشاخبار سیراف
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     معرفی محصول     معرفی محصول

6m Pilot Boat

   شـــناور  6m Pilot Boat طرح جدیدی از شـــناورهایPilot می باشــــد که با توجه به نقطه نظرات و 

نیازمندیهای  عملكردی در آبهای سـاحلی،  رود خانه ها دریاچه ها در واحدR&D شــرکت ســیراف طراحی و 

آماده تولید گردیده است. از نكات شاخص این شناور قدرت مانور باال در کنار سـرعت قابل قبول و دارا بودن کلیه 

استانداردهای شناوری برای فعالیت در آبهای ساحلی و بنادر می باشد، در طراحی این شناوردرکنارچند  منظوره 

نمودن شناور( جابجایی 8 نفر مسافر در کابین استاندارد  و  قابلیت  جابجایی kg 450 بار)  قیمت مناسب آن و 

( Free ) جهت  قابل اغماض نمودن ســــطح نگهداری  شــــناور  out Board  اســـتفاده از موتورهای

Maintanence  بســـیار شاخص بوده به طوری که می تواند این شناور را در زمره انتخابهای مناسب مالی ، 

عملیاتی کاربریهای آبی قرار دهد مشـخصـات عمومی شناور فوق به اختصــار در ذیل ارائه گردیده 

است :

 

 

    شرکت سیراف با توجه به نیاز صنایع دریایی خصوصاً تأسیسات ساحلی ، بندری به چراغهای ترافیك دریایی

LFS-85  (Marine Lantren) و با توجه به سوابق موفق ساخت لنترن های مدل  توسط این شـرکت که 

بر اساس کلیه استانداردهای بین المللی محصـــــــول فوق ساخته شده و همچنین رویكرد به تكنولوژی جدید 

LEDاستفاده از المپهای که دارای توان مصـــــــرف پایین و راندمان باال می باشد اقدام به طراحی لنترن مدل 

LFS-135 نموده است.

   این نوع لنترن ها که در مراحل پایانی تولید صنعتی آن قرار دارد دارای قابلیت عملكرد در شرایط مختلف جوی 

در ولتاژ 12V و قابلیت تغذیه توسط سیستم خورشیدی میباشد. 

   برد NM 7-5 لنترنهای فوق با توجه به جنس مقاوم بدنه و لنـز (POLYCARBONATE) و همچنین 

قابلیت کدینیگ حاالت تابش برابر  254 حالت اسـتاندارد که توسـط MINIATURE SWITCH آدرس 

دهی می شوند از توانایهائی است که این محصـول را در مقایســه با سایر محصــوالت استانداردهای بین المللی 

مشابه قابل رقابت می نماید.از دیگر مزایای ا ین محصـول نصـب آسان و سادگی سیسـتم نگهداری آن می باشد. 

محصول فوق در رنگهای تابشی سفید ، زرد ، سبز ، قرمز تا پایان تابستان 93 به بازار ارائه خواهد شد.      

year                          new Building        PROPULSION                           
Desiner Builrer         F.syraf Co.                outboard Motor    1x75 HP                  
model                       pilot Boat             CAPACITES         
Classification            ICS                          fUEL tANK          60 Littres                          

DIMENSIONS                                       NAVIGATION&COMMUNICATION                                                                                                                     
  Langth Overall         6.2 m                     VHF(Portable)
  Breadth (molded)     3.1 m                     GPS(manual)                   
  Maximum Depth      0.7 m                      Magnetic Compass(manual)
  Draft,full load           0.30 m                    Serch light(manual)                   
  Hull                      Marine Aluminum        navigation light            
  Max displacement   1.85 Tone                 Radar Reflector

PERFORMANCE                                 OTHRR                                   
  Max Speed              17 Knot                 Life ring                 1 pcs    
  Service Speed         15 Knot                 Life Jacket            8 pcs                           

  برای دریافت اطالعات بیشتر و یا ارائه درخواست های خود لطفا از طریق 

شماره تلفنهای 56417917-56417517-021 و یا پست الكترونیك 

 info@syraf . com اقدام نمایید.

                                                             واحد فروش شرکت سیراف

 شروع تولید لنترنهای LED در سیراف
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