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هزاران ماهی در اتفاقی نادر و به دلیل نامعلوم در جزیره کیش تلف شدند و تعداد زیاد دیگری در حال 

جان دادن هستند.

به گزارش مارین نیوز به نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)، به گفته برخی شاهدان عینی، ماهی های مرده در روزهای اخیر در سواحل شنی 

اطراف دهكده آبی دیده شدند و تعداد آنها در حال افزایش است.مسئول اداره حفاظت از محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش نشت مواد نفتی به 

دریا و افزایش عروس های دریایی را به عنوان عامل مرگ و میر ماهیان رد کرد و افزود: کارشناسان محیط زیست، دامپزشكی و شیالت با حضور خود 

درمحل نمونه برداری کرده اند، این نمونه ها برای کسب نتیجه دقیق به بندرعباس فرستاده می شود.

هفدهمین همایش صنایع دریایی و

 نمایشگاه بین المللی دریایی ایران

هفدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی ایران بعنوان بزرگترین رویداد 

دریایی کشور امسال در تاریخ 1 الی 4 دی ماه در جزیره زیبای کیش برگزار 

میگردد. حضور مجموعه گسترده ای از صنایع دریایی کشور راه حل مناسبی 

بمنظور انعكاس توانمندی شرکتهای ایرانی میباشد. سیراف بعنوان نامی 

آشنا در صنعت دریایی کشور آمادگی حضور خود در نمایشگاه را اعالم 

میكند.

     اخبار

نخستین نمایشگاه بین المللی دریایی کشورهای اسالمی

16 تا 19 خرداد ماه سال 94

نمایشگاه بین المللی دریایی کشورهای اسالمی با مشارکت، همكاری و حـمایت 

سـازمان همكاری های اسـالمی( OIC )، انجمنهای کشــتی داران اســالمی 

(OISA)، مرکز تحقیقـات و اطالع رسـانی اتاق اسـالمی(ICRIC) ، آژانس

 بین المللی اطالعات اسـالمی (IINA) و سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی 

اسالمی (ISESCO) و سازمانهای مرتبط داخلی برگزار می شود .

ایننمایشگاه یكی از مهمترین رویدادهای دریایی منطقه محسوب می شود که با 

ایجاد فضای مناسـب ارتبــاطی و ارائه محــصوالت و خدمات مختلف می تواند 

موجب تقــویت و ارتقــای جایگاه جمهوری اســالمی ایران در زمینه توســعه 

همكاری های اقتصادی ، تجاری ، علمی و فرهنگی حوزه دریایی شود.

  افتخاری دیگر برای شرکت فن آوران سیراف      

دریافت نشان استاندارد بین المللی تضمین کیفیت خدمات از اتحادیه اروپا

      وتندیس طالیی نوآوری در طراحی و تولید

درگفتگوی اختصاصی با مدیرعامل سیراف

در این شماره می خوانید: 

 

آمادگی سیراف برای همكاری با سایر کشتی سازیها در بحث های مهندسی و ساخت شناورهاوتاسیسات 

 در این شماره می خوانید: 

            رونمایی از آخرین دستاورد های شرکت فن آوران سیراف ، ششمین همایش بین المللی صنایع 

              فراساحل، تجهیز بندر باهنر به شناور جمع آوری زباله های سطحی و . . . 

ششـمین همایش بین المللی صنایع فراساحل درتاریخ 14و15 اردیبهشــت 

ماه در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد که این همایش بستر مناسبی 

جهت تبادل اطالعات بین شـرکت های بین المللی فعال در حوزه فراسـاحلی 

ارائه دســـــتاوردهای آنان فراهم نمود.دکتر محمدرضـــــا تابش پور، دبیر 

کمیته علمی همایش گفت: بیشــتر مقاالت ارسال شده در محور انرژی های 

تجدیدپذیر دریاِیی ردشدندکه نشـــــان از ضعف جدی در این مقوله ونیاز به 

مطالعه ؛ تحقیق و پژوهش بیش از بیش دارد. وی افزوده: سطح علمی مقاالت 

و جدیت در داوری آنها نســـبت به همایش هایی که دیگر انجمن های علمی 

کشور برگزار میكنند بسـیار قوی تر بود و نسـبت به دوره گذشته این همایش 

نیز شاهد رشد کمی وکیفی مقاالت بودیم. در پایان ، برگزیدگان مســـــابقه 

دانشجویی ، که برای اولین بار در این همایش شرکت کردند ،مورد تقدیر قرار 

گرفتند.

.

   

ششمین همایش بین المللی صنایع فرا ساحل 

تهران ، دانشگاه صنعتی  شریف ، 14 و15 خرداد



7

 

رو نمایی از آخرین دستاوردهای شرکت فن آوران سیراف

در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی بندرعباس

اولین چراغ دریایی ساخت کشـور از محصــوالت شرکت فن آوران سیراف توسط وزیر محترم تجارت و ریاست محترم سازمان بنادر و دریانوردی در 

نمایشگاه جانبی شانزدهمین همایش صنایع دریایی در بندر عباس رونمایی گردید . چراغ فوق که به دست متخصـصـین شرکت فن آوران سیراف بر 

اساس درخواست و حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و بر پایه آخرین استانداردهای بین المللی دریایی طراحی و تولید گردید . تولید این محصــول 

ضمن تامین 90 درصد نیازمندیهای بنادر کشور به چراغهای ترافیك دریایی باعث جلوگیری از خروج  ارز از کشور می گردید  و ضمن خودکفایی در 

تولید چراغهای فوق وابسـتگی کشـور را به محصـوالت مشـابه خارجی از بین برده است.الزم بذکر است محصــول فوق  با برد 7 مایل دریایی از نوع 

LED و دارای آخرین ویژگیهای استاندارد چراغهای ترافیك دریایی  مشابه برندهای معتبر بین المللی می باشد. 

WWW.SYRAF.COM

گزارش

آمادگی سیراف برای همكاری با سایر کشتی سازیها در بحث های مهندسی و ساخت 

شناورهاوتاسیسات ساحلی

 دکتر حسن ضیایی مدیرعامل شرکت سیراف درگفتگویی با بخش نشریه داخلی سیراف به تشریح برنامه های این شرکت 

در سال 1394 پرداخت که به بخش های از آن در ذیل می پردازیم:

*آقای دکتر باتوجه به دریچه های گشـوده 

شــده در بحث های رفع تحریم ها رویكرد 

سیراف در سال 94 چیست؟

 باید توجه داشــت که در صـــورت لغو تحریم ها 

همانقدر که موقعیت های بوجود آمده بیشـــــتر 

فراهم آورنده فرصت های اقتصـــادی خواهد بود 

زمینه تهدیدهای وســـیع را برای تولیدکنندگان 

داخلی صــنایع دریایی به همراه خواهد داشــت. 

ورود برندهای معتبر با ســـطح کیفی باال و قیمت 

های رقابتی همراه با گسترش و رونق فعالیت های 

دریایی در صـورت عدم رویکرد مناسـب صـنعت 

داخلی میتوا ندباعث عقب ماندن از رقبای جدید و 

معتبر خارجی گردد که این تهدیدی بسـیار بزرگ 

خواهدبود. این شـــــرکت باتوجه به موارد باال در 

نظردارد با ایجاد تمرکز برفعالیت های اصـلی خود 

و نگاه ویژه به تحقیق و توســعه و افزایش کیفیت 

محصـــوالت درقالب قیمت رقابتی بتواند جایگاه 

معتمد کنونی خود در ذهن مصـــــرف کنندگان

 را همانند قبل پایدار نگاه داشـــــــــته و با نگاه

 ویژه به سطح  بین المللی رقابتی درجهت افزایش 

رضایتمندی مشـــتریان بكوشد. ضمنا ما در نظر 

داریم با ایجاد تفاهمـــــــــنامه های همكاری با

 کشتی سازیهای داخلی و در دسترس قرار دادن 

توانمندیهای خود در بخش های طـــراحـــی ، 

مهندســی خرید ، تامین وتولید تجهیزات بتوانیم 

در هر منطقه با اشتراك گذاشتن توانمندی های 

خود با همكاران داخلــی قابلیت رقابت را با رقبای 

جدید احتمالی خارجی هرچه بیشـــــتر افزایش 

دهیم.

*آقای دکتر در سال 93صـحبت از شـروع 

جدی فعالیت وحضــور سیراف دربازارهای 

بین المللی منطقه ای بوده اســــــت آیا 

رویكردی دراین رابطه دراهداف ســـال94 

پیش بینی شـده اسـت؟باید توجه داشـت که 

حضــور در بازارهای منطقه ای باتوجه به حضــور 

محكم ومقتدرانه شــرکت های معتبر بین المللی 

بدون برنامه ومطالعه امكان پذیر نمی باشـــــــد 

باگذشت 3 سال، در راستای ایجاد ساختار فعالیت 

بین المللی قدم های بســیار مثبتی را برداشتیم و 

در بخش هایی نیز صادراتی به کشــــــــورهای 

آذربایجان و امارات در سطح محدود داشته ایم اما  

امسال در اقدامی جدید در جهت حضـور جدی در 

این بازارها با چند محصــول محدود هســتیم که 

برنامه ریزی دقیقی در این رابطه انجام شده اسـت 

و شاید تنها مشـــــــــكل موجود عدم همكاری 

مؤسســــــات خارجی جهت دریافت گواهینامه 

هایبین المللی می باشــد که در این راســـتا نیز 

رایزنی هایی با چند مؤسســــه بین لمللی صورت 

پذیرفته که به امید خدا این مشــــــكل نیز حل 

گردیده تا ما بتوانیم نماینده ای شایســــته برای 

صنعت دریایی در بازاربین المللی دریایی باشیم.

*آیا زیر گروه های فعالیت شـــرکت همان 

زیرگروه های معرفی شده است در چندسال 

اخیر خواهد بود؟

 البته ما تأکید بر تخصــــصــــی بودن شرکت و 

جلوگیری از گســـتردگی فعالیت های  در زمینه 

های مختلف با هدف تمـرکـز تمامـی توان فنــی 

شرکت بر ارتقاء کیفیت محصــوالت داریم ولی در 

برنامه های پیش بینی شده امسـال با نگاه ویژه به 

بخش تولید شناور و ساخت تجهیزات تخصـصـی 

مورد نیاز صنایع دریایی خواهیم داشت و همانطور 

که در بخش قبل نیز گفته شد آمادگی کامل برای 

تعامل با سایر کشـــــتی سازی ها در به اشتراك 

گذاشتن توانمندیهای فنی و پشــــتیبانی خود 

خواهیم داشت. 

 از حضورتان در این گفتگو تشكر میكنیم.

    جناب آقای دکتر حسن ابراهیم پورضیایی

 . 

 از طرف پرسنل شرکت فن آوران سیراف

موفقیت گرچه اتفاقی نیست ، ولی اتفاقی ماندگار است

درگفتگوی اختصاصی با مدیر عامل سیراف

   دستیابی به باالترین مدارج علمی ، افتخاریست که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تالش حاصل خواهد شد. موفقیت جنابعالی

 در اخذ دکتری در رشته مدیریت پروژه از دانشـــــــگاه  American Golden State ، تبریك عرض نموده و توفیقات روز

 افزون حضرتعالی را در تمام عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم .  
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**تجهیز بندر باهنر به شناور جمع آوری زباله های سطحی**

دومین شناور جمع آوری زباله های سطحی ساخت سیراف جهت شـروع فعالیت به بندر شـهید باهنر بندر عباس ارسـال گردید. این 

Accomulation ,   شناور که با ارتقاء توانمندیها در قالب مكانیزه نمودن سیسـتم جمع آوری زباله های سطحی ، بهبود و جهت

Disdpersant system   توسط شرکت فن آوران سیراف تولید گردیده  بود به سـفارش شـرکت سـرمایه گذاری امین جهت 

فعالیت در بندر شهید باهنر متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی در چارچوب تجهیز بنادر کشــــــور برابر استانداردهای بین المللی 

مربوط برنامه ریزی و اجراء گردیده است .



 

گفتگو با مدیر عامل
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افتخاری دیگر برای شرکت فن آوران سیراف

دریافت نشان استاندارد بین المللی تضمین کیفیت خدمات از اتحادیه اروپا

و

تندیس طالیی نوآوری در طراحی و تولید

شرکت فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سـیراف موفق به دریافت گواهینامه اسـتاندارد بین المللی  

  تضـمین کیفیت خدمات در حوزه تجهیزات  ناوبری و تولید شناور از اتحادیه اروپا و نشـان تندیس طالئی 

نوآوری در طراحی و تولید تجهیزات ناوبری و صنایع دریایی گردید  و در اجالس توسـعه کیفیت در حمل و 

نقل چند وجهی ، ساختمان ، راه و شهرسازی در حضـور مقامات، مسـئوالن و رسانه های ملی مورد تقدیر و 

تجلیل قرارگرفت.این همایش در روز دوشــنبه 8 دی ماه ســال 1393  در مرکز همایش های بین المللی 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار گردید که مهمترین نشسـت مشـترك سالیانه مدیران، رؤسا،

 متخصـصـین، مهندسین و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران حوزه حمل و نقل، ساختمان، راه، شهرسازی 

می باشــــــد. دریافت این جوایز تایید کننده برتری، کیفیت، اصــــــالت، مرغوبیت کاال، خدمات و بیان

 قابلیت رقابت و نیز برابری آنها با دیگر خدمات یا محصــــــــوالت خارجی مشــــــــابه خود می باشد.

گزارش

Dubai Boat Show بازدید مدیرعامل از نمایشگاه

 در پی حضور شرکت سیراف در محافل معتبر دریایی بین المللی به دعوت برخی شرکتهای

 بین المللی تولید شناور  و تجهیزات ، دکتر ضیایی مدیرعامل محترم سیراف از نمایشگاه

 Dubai Boat Show   بازدید بعمل آورد.

WWW.SYRAF.COM

ششـمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

تهران، دانشـگاه صنعتی شریف ، 14و15 خرداد

ششـــمین همایش بین المللی صنایع فراساحل 

درتاریخ 14و15 اردیبهشـــت ماه در دانشــــگاه 

صنعتی شـریف تهران برگزار شـد که این همایش 

بســـــــــتر مناسبی جهت تبادل اطالعات بین

 شرکت های بین المللی فعال در حوزه فراساحلی 

ارائه دســــــــــــــتاوردهای آنان فراهم نمود.

دکتر محمدرضــــا تابش پور، دبیر کمیته علمی 

همایش گفت: بیشتر مقاالت ارسال شده در محور 

انرژی های تجدیدپذیر دریاِیی ردشدندکه نشــان 

از ضـــــعف جدی در این مقوله ونیاز به مطالعه ؛ 

تحقیق و پـژوهش بیش از بیش دارد. وی افـزوده: 

ســــــطح علمی مقاالت و جدیت در داوری آنها 

نســـــبت به همایش هایی که دیگر انجمن های 

علمی کشـور برگزار میكنند بســیار قوی تر بود و 

نسبت به دوره گذشته این همایش نیز شاهد رشد 

کمی وکیفی مقاالت بودیم. در پایان ، برگـزیدگان 

مســابقه دانشـــجویی ، که برای اولین بار در این 

همایش شـرکت کردند ،مورد تقدیر قرار گرفتند.

.

   

رونمایی از شناور جمع آوری زباله های سطحی ساخت سیراف در

 حاشیه اولین نمایشگاه بین المللی دریایی کشورهای اسالمی

نخسـتین نمایشــگاه بین المللی کشــورهای اسالمی  Iran Sea Expo  ازتاریخ 16تا19خرداد ماه برگزار شد گفتنی است: این 

نمایشـگاه که با حضــور شرکت های داخلی و خارجی در شبســتان اصلی مصــالی امام خمینی (ره) تهران دایر شد، توانمندی ها و 

دستاوردهای جامعه دریایی در زمینه های مختلف از جمله ؛ حمل و نقل دریایی ، کشـتی سازی ، صنایع فرا ساحل ، خدمات دریایی و 

بندری ، هواشناسی دریایی ، الكترونیك ومخابرات ، گردشگری دریایی ، نقشه برداری و هیدروگرافی تجسس و نجات دریایی و صنایع 

شـیالتی و صـید آبزیان در معرض دید  بازدیدکنندگان قرار گرفت. شـرکت فن آوران ســیراف نیز به عنوان تنها برند تولید تجهیزات 

دریایی در ایران و یكی از شرکت های فعال در تولید شناورهای تخصـصـی در این نمایشـگاه حضــوری پررنگ داشت ، در حاشیه این 

نمایشـــــــگاه جمع آوری آلودگی  های نفتی ساخت شرکت سیراف به سفارش شرکت سرمایه گذاری امین توسط جناب مهندس 

آخوندی وزیر محترم راه وشهر سازی و جناب مهندس سعیدی ریاسـت سـازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از مدیران سـازمان بنادر 

رونمایی شد. در این نمایشــــگاه حدود150شرکت داخلی و خارجی ، همچنین سازمان ها و ارگان های مختلف دریایی داخلی و بین 

المللی از ایران و12کشــــــور خارجی ،توانمندیها و دستاوردهای خود را در زمینه های مختلف دریایی به نمایش گذاشتند ، شرکت 

سیراف نیز با شرکت در این نمایشـگاه به معرفی آخرین محصــوالت و دستاوردهای خود پرداخت و شناور جدید خود را که با امكانات 

جمع آوری آلودگی های نفتی و زباله های سطحی از سطح آب می باشد را در معرض دید عموم قرارداد که شناور فوق توسـط معاونت 

محترم راه و شهرسازی ، مدیران سازمان بنادر و دریانوردی معاونت محترم حفاظت محیط زیست افتتاح شد. 

یازدهمین همایش بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

گزارش

همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریا ICOPMAX 2014 با حضور شرکت فنی مهندسی 

صنعت و دریایی فن آوران سیراف ، شرکت های داخلی و خارجی از سـوم تا پنجم آذر ماه سـال 93 در هتل 

المپیك تهران برگزار شد. در این همایش دکتر آخوندی وزیر راه مسـكن و شهرسازی با اشاره به مزیت های 

یكپارچه سـازی مدیریت مناطق سـاحلی ، برهمكاری تمام نهادها ، ســازمان ها و وزارتخانه های مرتبط به 

توسعه بنادر و استمرار سیســــــــتم یكپارچه مدیریت مناطق ساحلی تاکید نمودند . بررسی اجرای طرح 

مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی به منظور برقراری توازن اقتصــــادی در سطح ملی، بررسی ارزیابی پایش 

سواحل و بنادر کشـور با توجه به مسـایل زیســت محیطی و تامین امنیت دریانوردی با استفاده از روشهای 

نوین از اهداف برگزاری این همایش بود. در نمایشگاه جانبی همایش 50 شرکت دولتی و خصـوصی آخرین 

دستاوردهای خود را به معرض نمایش گذاشتند . شرکت سیراف نیز در این نمایشـگاه با ارائه توانمندی های 

خود در زمینه شناور سازی و تولید تجهیزات به معرفی قابلیتهای خود پرداخت.
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     معرفی محصول     معرفی محصول

شناور جدید جمع آوری زباله های سطحی به عنوان نســـــــــــــل جدیدی از شناورهای فوق توسط شرکت فن آوران

 ســــیراف به بازار ارائه گردید. این شــــناور که در پی ســــاخت موفق آمیز نمونه اولیه ی آن در عملكرد مناســـــب 

شـــــناور فوق در طول 3ســـــال کار مداوم در منطقه حوضــــــچه بندر انزلی صــــــورت پذیرفت دارای ویژگیهای

 Dispersant Systemبســـیاری نســـبت به نمونه اول بوده است. ایجاد امكانات مبارزه با آلودگیهای نفتی براسا س 

ومكانیزه نمودن سیسـتم جمع آوری زباله ها وهمچنین ایجاد امكانات رفاهی در کابین بســیار کاربردی همرا با سیســتم 

 Air Condition از موارد ارتقاء اساسی محصـول فوق نســبت به نمونه قبلی می باشد. دیگر خصــوصیات شناور فوق

 قیمت مناسب و زمان طویل بسیار رقابتی همراه با کیفیت باال و در چارچوب قوانین موسسات رده بندی دریایی می باشد.

واحد R.D شرکت سیراف امید دارد با دریافت سایر نیازمندیهای متقاضیان نسـبت به ارتقاء شناور فوق  در پروژهای آتی

 اقدام نماید  

8m SCAVENGER &OIL RECOVERY BOAT

باتوجه به نیاز شناورها به تجهیزات تخصصی گروه کلید و پریزها با استاندارها و کاربری دریایی واحد R.D شرکت 

سیراف با طراحی Soket With Switch محصوالت خود را در این گروه تكمیل نمود از شاخصـه های مهم این 

سوکت جنس برنجی، میزان حفاظت IP56 و دارا بودن دو گلند ورودی خروجی کابل می باشد که اسـتفاده از آن 

را در شناورها میسرنموده است. 

مشخصات فنی : 

                              Body Material : Bross               
  Working voltage : 250VA,1Ph 
 Amp. Cap. : 16A                     

                      

socket With Switch

شرکت سیراف بیش از ده سال فعالیت مسـتمردرطراحی وتولید تابلوهای برق شناوران وتأسیســات ساحلی یكی ازمعتبرترین و 

فعال ترین شرکتهای منطقه می باشد. طراحی با بهره گیری از مهندسین مجرب و کارآزموده براساس نیازمندیهای مشــتریان و 

اســــتانداردهای روز بین المللی دریایی همراه با ارائه راه حل های مناســــب جهت بهره گیری از بهترین طراحی های اجرایی 

درکنارتولیدی براساس کیفیت باالو استفاده از بهترین قطعات توانسـته است بهترین محصــوالت را در حوزه ی تابلوھای  برق 

 Control Panel ،Main Switch boards:  تامین نماید. وانواع Off Shore دریایي شناورھا ٬تاسیســـــات ساحلي

Low Voltage(Up to 220Vcd,Up to 660Vac)  و.. در رنج هاTransformers ،Distribution Panel،

 با میزان حفاظت IP22...IP56 و تا توان  1.5MW از جمله تولیدات این شرکت می باشد. توجه در سیســــــتم های مدیریت 

کیفیت ، همكاری با موسســات معتبر دریایی و اخذ تائیدیه های دریای مورد نیاز ، انجام مراحل تســت و تحویل دهی دقیق و توجه به 

خدمات پس از فروش از اصلی ترین ویژگی های محصـــوالت تولیدی ما می باشد. فعالیت  با بزرگترین ShipYards منطقه حاصل 

توجه ما به بحث کیفیت باال ، طراحی ویژه و رعایت استانداردهای تولید و همچنین توجه به مشتریان و خدمات پس از فروش می باشد.

 در رنج های Low Voltage (Up to 220Vcd, Up to 660 Vac)  با میـــــــــــــــزان حفاظت IP22 تا IP68  و  تا 

توان1.5MWاز جمله تولیدات این شرکت مي  باشد. توجھ در سیسـتم ھای مدیریت کیفیت ٬ ھمکاری با موسسـات معتبر دریایي 

و اخذ تائیدیھ ھای دریای مورد نیاز ٬ انجام مراحل تســـــت و تحویل دھي  دقیق و توجھ بھ خدمات پس از فروش از اصلي ترین 

ویژگي ھای محصـــوالت تولیدی ما مي باشد. فعالیت با بزرگترین  Ship Yards  منطقھ حاصل توجھ ما بھ بحث کیفیت باال٬ 

طراحي ویژه و رعایت استانداردھای تولید و ھمچنین توجھ  بھ مشتریان و خدمات پس از فروش مي باشد. 
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تولید انواع تابلوهای برق  شناورها و تاسیسات ساحلی
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