
کنگره بین المللی آبزی پروری آسیای مرکزی و خاورمیانه 

نخستین کنفرانس و نمایشگاه  آبزی پروری خاورمیانه و آسیای مرکزی 

توسط انجمن جهانی آبزی پروری (WAS) و موسسه تحقیقات علوم 

شیالتی کشور در روزهای 22 تا 24 آذر ماه 1394 در هتل المپیك تهران 

برگزار شد. در کنار این کنگره  و به صورت موازی نمایشگاهی با حضور 

15 شرکت خارجی و 25 شرکت داخلی برپا شده بود که دستاوردها و 

فناوریهای خود را به معرض نمایش گذاشته بودند حضور پررنگ  شرکت 

سیراف و رونمایی از اولین شناور تخصصی حمل بچه ماهی، حمل لنگر، 

حمل غذای ماهی، ارائه خدمات صید، غواصی و ارائه سرویسهای 

نگهداری تور به متخصصان ، سرمایه گذاران و فعاالن در زمینه پرورش 

ماهی در قفس نوید تولیدی پایدار بر اساس ظرفیت و براساس 

استانداردهای ملی و بین المللی را داد. جناب آقای دکتر حسن صالحی 

معاون وزیر و رئیس شیالت از غرفه سیراف بازدید به عمل آوردند. و در 

گفتگویی با مدیر عامل شرکت سیراف آقای دکتر ضیایی از روند ساخت 

اولین شناور تخصصی در بخش پرورش ماهی در قفس مطلع شدند.

شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی
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فن آوران

سیراف
www.syraf.com

     اخبار

آماده سازی  و تحویل اولین محموله لنترهای داخلی تولید  شرکت

 سیراف به تاسیسات ساحلی اداره بنادر و دریانوردی

معاون علمی  رئیس جمهور گفت: شرکت هایـی که در حوزه دریایـی فعال هستند، اگر بتوانند دانش بنیان شوند می توانند از تسهیالت قرض 

الحسنه و لیزینگ صندوق نوآوری و شكوفایی بهره مند شوند. سورنا ستاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بار دیگر بر توجه به بخش 

خصوصی در توسعه صنایع دریایــی تاکید کرد و افزود: باید کاری کنیم کسب و کار دریایــی را از منظر بخش خصوصی و نه دولتی نگاه کنیم. 

توسط بخش دولتی زیرساخت های خوبی در کشور ایجاد شده است، اما بسیاری از این زیر ساخت ها بدون استفاده هستند و ضروری است 

بخش خصوصی برای به حرکت در آمدن این حوزه حمایت شود. رییس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایـی کشور، شرکت های 

حوزه دریایــــی را برای بهره مندی از تسهیالت فراهم شده در مسیر اقتصاد دانش بنیان دعوت کرد و افزود: زمانی که شرکت ها دانش بنیان 

شوند ، زمینه ارائه بسیاری از حمایت ها برای فعاالن این حوزه فراهم خواهد شد. نایب رییس هئیت امنای صندوق نو آوری و شكوفایی مجموعه 

تسهیالت این صندوق ، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تسهیالت خدمت سربازی را جزو امتیازات کامال ویژه ای دانست که برای 

شرکت هایی که از دانش در محصول نهایی خود بهره می گیرند قابل استفاده خواهد بود.

ارائه تسهیالت به صندوق نو آوری برای حمایت از شرکت های دریایی

در این شماره می خوانید:
ارسال اولین محموله لنترن های کشوری ، دانش بنیان شدن شرکت های فعال حوزه های دریایی و استفاده 

ازتسهیالت صندوق قرض الحسنه ، خطر نابودی تاالب ها ، برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی دریایی جزیره کیش

 (Iran Imex2015) هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

در حوزه های بنادر و دریانوردی ، ساخت و تعمیر شناور، صنایع فراساحل و 

تكنولوژی آب های عمیق ، صنایع دریائی . امور دفاعی، ساخت و تامین 

تجهیزات دریائی ، خدمات دریائی و بندری ، مشاوره و مهندسی و...این 

نمایشگاه از تاریخ 1 الی 4 دیماه در محل نمایشگاه بین المللی کیش برگزار 

می شود تا بار دیگر شاهد نمایش توانمندیها و دستاوردهای دریائی کشور 

عزیزمان ایران باشیم لذا با توجه به اهمیت این نمایشگاه شرکت های 

معتبر دولتی و غیردولتی فعال در حوزه دریائی از جمله شرکت ملی 

نفتكش-تاید واتر خاورمیانه - سازمان بنادر کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران- شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی فن اوران سیراف- کشتی 

سازی صدرا ،صنایع دریایی و ... و با توجه به اهمیت ویژه این نمایشگاه 

دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری بهمراه وزرای مربوطه، اعضاء 

محترم فراکسیون دریایی مجلس، ریاست محترم مناطق و بسیاری از 

بزرگان این صنعت از این رویداد بزرگ کشور بازدید خواهند داشت.
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اعالم آمادگی سیراف جهت همكاری گسترده در حفظ منابع محیط زیست

 فزونیدر پی رو به نهادن آلودگی ها ی طبیعی و صنعتی تاالب ها و آبهای دریاچه ها و سواحل کشــور و رو به نابودی قرار گرفتن 

این منابع ملی محیط زیست ” شرکت سیراف طی نامه ای به سازمان محیط زیست آمادگی خود را جهت همكاری در نگهداری و 

احیاء این سرمایه های ملی اعالم داشت” . مدیرعامل شرکت طی نامه ای به سازمان محیط زیســت در رابطه با رفع مشــكالت و 

معضالت تاالبها ، آبراهها و دریاچه های کشور آمادگی واحدهای R&D  و تولید خود را جهت تمرکز در بررسی و اجراء راهكارهای 

تخصــــصــــی حفظ این منابع ملی اعالم داشت ، وی  در گوشه ای از این نامه اشاره به نقش پررنگ صنعت دریایی در اقدامات 

راهبردی جهت حفظ تاالبهای کشور نمود و خاطر نشان کرد این وظیفه ما به عنوان عضوی فعال از صنعت دریایی کشور می باشد 

تا در این موضـــــــــــــــــــوع وارد گردیده و تمامی توان فنی و علمی خود را در این راســـــــــــــــــــتا بكار گیریم.                                                     

ناسایی شرکت های دانش بنیان در راستای حمایت و یا دلسردی فعاالن عرصه تحقیق و تولید؟؟طرح ش

در چندماه گذشته در پی نگاه ویژه دولت دهم به بحث تولید و شرکت های دانش بنیان و قانونمند نمودن شناسایی آنها در صنعت کشور و 

در پی آن حمایت دولت از این قشـر ، بســیار شاهد بوده ایم فعالیت های وسیعی شروع و در مصــاحبه ها و گزارشات متعدد خصــوصا از 

معاونت محترم فن آوری ریاست جمهوری به لزوم و شروع سازماندهی آنها اشاره شده است. الزم است در اینجا به تقدیر از این بحث و نگاه 

مثبت و اصـولی دولت به این امر بپردازیم اما در کنار آن الزم اسـت به نكات ضـعف فرآیندهای پیش بینی شــده جهت ســازماندهی این  

فعالیتها و شناسایی واحدهای صاحب صالحیت اشاره نمایم. مواردی که اصوال به علت عدم بســترسازی صحیح از طرف مجریان می تواند 

تاثیراتی نامناسب را نسبت به فعاالن صنعت بوجود آورد. فرآیند شناسایی و تعیین صالحیت شرکت های دانش بنیان از طرف معاونت فن 

آوری ریاست جمهوری مطرح و با پیگیریهای بعمل آمده خصـوصا از طرف فعاالن صنعت دریایی و دبیر محترم کمیته صنعت دریایی این 

معاونت جناب دکتر محمد سیف این امر در صنعت دریایی نیز مطرح گردید. آنچه مسـلم است شروع هر فرآیندی با کاستی های اجرائی ، 

قانون گذاری و محدودیت در منابع همراه خواهد بود ولی الزم است در این خصوص با در نظر گرفتن ظرافت برخورد با حرکتها ، شرکتها و 

تشكلهایی که در دوره کنونی که بیشترین بارفشار اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بردوش آنها می باشد باعث سرخوردگی و دلسـردی آنها 

نگردیم چرا که این با اصل اهداف تعیین شـده ریاسـت جمهوری منافات دارد. متاسـفانه مالحظه شـده اسـت که جهت احراز صـالحیت 

شرکت های متقاضی دریافت گواهی دانش بنیان از شر کت هایی که در حوزهای تخصــصـــی دارای سابقه و تخصـــص کافی و یا حتی 

کوچكترین تخصص مرتبط نیستند استفاده می گردد. این امر خصـوصا در بخش صنعت دریایی به عنوان صنعتی تخصـصـی و ذاتا دانش 

بنیان بسیار می تواند باعث باز خوردهای نامناسب گردد. مشاهده شده است که متاسفانه این رویه در واگذاری صالحیت شرکتهای فعال و 

دارای بیشـینه تحقیق و توسعه در صنعت دریایی کشـور با واگذاری ممیزی به شرکتهایی که کوچكترین اطالعات و تخصـصـی را در این 

صنعت نداشته اند و حتی از حداقل الزامات شرکتهای قابل رجوع برابر عرف همانند آدرس سیسـتمی یا تلفن مسـتقیم محروم می باشند 

صـورت پذیرفته اسـت و متاسـفانه با پیگیری از مدیران مرتبط نه تنها بازخوردی در یافت ننموده اند بلكه تاکید از حمایتهای بی منطق از 

ممیزان نامناسب وجهه مثبت هدف گذاران این طرح را مخدوش نموده است. باید پذیرفت که کم توجهی و برخورد نامناسب با فعاالنی که 

در چارچوب فعالیت های علمی / تحقیقاتی/ تولیدی در صنعت دریایی کشور فعالیت می نمایند در کنار کلیه نواقص و  مشـكالت فعالیت 

در عرصه کنونی صنعت کشور ، تاثیری بسیار ناگوارتر از عدم مطرح کردن این طرح  به همراه خواهد داشت. باید مسئولین طرح به این امر 

واقف باشند که برای اینگونه فعاالن سخت ترین تصمیم پایدار بودن و حضور فعال در عرصه صنعت و تحقیق و توسعه می باشد که در کنار 

سایر عوامل باز دارنده ، این برخوردها باعث دلســــردی و خدای ناکرده  انصــــراف انها از خدمت در عرصه صنعت این مرز و بوم نگردد.                                                                                                                                 

       .     

خطر نابودی تاالب ها

ترکیب اکوسیسـتم های خشــكی و دریایی موجب پدیدار شدن زیســتگاه هایی می شوند که به آنان تاالب یا مرداب می گوییم. 

تاالب ها، مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های روی زمین هسـتند و دلیل آن هم کارکردهای متنوعی است که هریك منافع 

اقتصـادی، اجتماعی، زیســت محیطی و علمی زیادی را در بر می گیرد. ارزش اکولوژیك یك تاالب 10برابر جنگل ها و 200 برابر 

زمین های زراعی است اما صیانت و حفظ تاالب کمتر مورد توجه قرار می گیرد و آنچه باید دانست، تاالبها ، دریاچه ها، رودخانه ها 

و سواحل دریا جزئی از سرمایه های ملی هر کشور محسـوب می شوند. سرمایه ای که متعلق به یك نسـل نبوده و به تمام نسـل ها 

تعلق دارد. یكی از زیباترین مناظر آبی منطقه، تاالب بین المللی انزلی اســـت. این تاالب محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مامن 

پرندگان بومی و مهاجر است. این تاالب در جنوب غربی سواحل دریای خزر واقع در استان گیالن می باشد. مشــــكل مهم تاالب 

انزلی الودگی روز افزون آب آن است. چرا که تقریبا فاضالب تمام خانه های مسكونی و اغلب کارخانه ها و کارگاه های صنعتی واقع 

در اطراف تاالب به درون آن و یا به داخل رودخانه هایی که به تاالب می ریزند سـرازیر می شــوند.یكی دیگر از عوامل آلودگی این 

تاالب زیبا گیاه آبزی آزوال یا آزیرطی دو دهه اخیر در آبگیرهای استان گیالن و بخصـوص مرداب بندر انزلی گس�ـترش یافته است، 

آزوال سرخس آبزی کوچكی است که یك رابطه همزیســــــتی با نوعی سیانو باکت به نام آنا بینا آزولی دارد .این گیاه بدلیل رشد 

سریع، در فصل تابسـتان سطح تاالب را می پوشاند به نحوی که از نظر زیسـت محیطی باعث کاهش میزان نفوذ نور و اکسـیژن به 

داخل آب شـده و باعث به مخاطره انداختن حیات آبزیان می شـود. برای نجات تالب ها چه باید کرد؟ با توجه به ضــرورت هر چه 

سریعتر در راستای پاکســازی تاالب ها، اولویت انجام پاکســازی با موارد ذیل می باشد - پاکســـازی زباله ها - الیروبی تاالبها -

پاکســــازی گیاه آزوال . تاالب ها به عنوان محل رشد نباتات بومی، زیســــتگاه گونه های خاص حیوانات از جمله پرندگان آبزی 

همچنین دارا بودن پتانسیل های اقتصادی، فرهنگی،علمی و تفریحی منابع پرانرژی هسـتند که حفاظت و حراست آن ها اهمیت 

ویژه ای دارد.

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

56417517-56417217-021 و یا پست الكترونیك                              اقدام نمایید.        

       واحد فروش سیراف 

info@syraf.com



         در گفتگویی با مدیرعامل شرکت سیراف :

                 صنایع دریایی ساخت داخل نباید به مشتری تحمیل شود با مشارکت کشتی 

سازان خارجی، کشتی بسازیم
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بازدید جمعی ازدانشجویان  برتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیراز شرکت سیراف

شرکت سیراف روز جهارشنبه 1394/07/29 میزبان جمعی از دانشجویان برتر دو دانشگاه برجسته کشور (دانشـگاه صنعتی شریف و امیرکبیر) 

در یارد شناورسازی این شرکت بود، این بازدید با سئواالتی از دانشجویان و مصاحبه ی آنها با دکتر ضیایی در رابطه بااستفاده از تجربیات ایشان 

در این صنعت و آشنایی با صنعت دریایی و کشـتی سازی آغاز شد و در ادامه دانشــجویان بازدیدی از محصــوالت، شناورها وتوانمندیهای این 

شرکت داشتند.این شرکت جهت آموزش و آشنایی نسل جدید دانشـجویان با این صنعت و در جهت ادای دین خود به این صنعت همواره از این 

بازدیدها و سمینارهاحمایت کرده و تالش در راستا   نســل و آینده دریائی کشـــور را جزو وظایف خود می داند.                                  .                                          

.

بازدید شــرکت نروژی از محل کارخانه ســـیراف

در چارچوب همكاری شـرکت ســیراف با برندهای معتبر 

خارجی مرتبط با صــــــنایع دریایی و در پی ابراز تمایل 

شـرکت های خارجی در همكاری های دو جانبه در بخش 

های ارائه خدمات فنی و تولیدی از شــرکت ســـیراف و 

دریافت خدمات انتقال تكنولوژی از جانب طـــــرحهای 

خارجی، بازدیدی از طرف شــرکت AKVA Group  نروژ 

در محل کارخانه ســـیراف از فرآیندهای تولید و امكانات 

سیراف بعمل آمد. در این جلســـه طرفین به تبادل نقطه 

نظرات و نیازمندیهای فوق و بررسـی راهكارهای همكاری 

در زمینه های فنـی ، تبادل و انتقال تكنولوژی پـرداختند 

شــرکت فوق از شـــرکت های فعال در زمینه فعالیتهای 

صیادی خصـــوصا پرورش ماهی درقفس اروپا می باشد.                             

تحویل اولین سری لنترن های داخلی در کشور توسط  سیراف 

به سازمان بنادر   

درپی حمایت اداره کل تجهیزات سازان بنادر و دریانوردی در راسـتای 

رفع نیازمندیهای کشـور و بنادر به چراغهای ترافیك دریایی (لنترن) و 

در راسـتای انعقاد قرارداد فی مابین با شـرکت سـیراف، اولین محموله 

تولیدی لنترنهای نوع LED  با برد 7Nm  شـــرکت ســــیراف جهت 

جایگزینی لنترنهای وارداتی به بنادر کشور تحویل گردید. این شرکتها 

براسـاس اخرین فن آوریها روز دنیا و اســتانداردی بین المللی تولید و 

پس از پشت سرگذاشتن فرآیندهای مختلف تسـت توسط کارشناسان 

سازمان بنادر در بعد آزمایشـگاهی و میدانی و دریافت گواهینامه های 

تخصـصـی Type Approval تحویل بنادر کشـور گردید. الزم است از 

مساعدت و حمایت مدیرکل اداره تامین تجهیزات سازمان بنادر که در 

جهت استفاده از زیرساختها و توانمندیها فعالیت چشـمگیری داشته و 

زمینه را برای شكوفایی این توانمندیها مهیا نموده اند کمال تشــكر را 

داریـم.                                                                         .       

           “ هرشناوری نباید به هر قیمتی در داخل ساخته شود و نمی توان مشـتری را به زور مجبور به خرید کرد سوابق هم 

نشـان می دهد این نوع خرید و فروش برای صنعت، بلند مدت نیسـت چرا که مشـتری باید از خرید خود رضاِیت داشته باشد” 

مدیرعامل شـــرکت  فن آوران ســـیراف در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: رفع تحریم ها باعث تزریق منابع مالی به ارگان های 

دریایی و بخش خصوصی خواهد شد و ممكن است نوسازی خطوط و خرید کشتی های جدید در دستور کار شرکت ها و مراکز 

قرار گیرد. اما اگر دولت نظارت صحیحی بر این روند نداشته باشد مسلما سهم کشـتی سازی داخلی مناسب نخواهد بود. دکتر 

ضیایی با بیان اینكه کشتی سازی در دوران تحریم برای ارتقاء خود  فعالیت خاصی را انجام نداده است اظهارداشت: به هر حال 

شناورسازی های خارج از کشور از نظرقیمت تمام شده و کیفیت تكنولوژیو فرایند ساخت، محصول بر تولیدات مجموعه های  

فعال حاضر در ایران ارجح هستند و اگر این بخش وارد بازار ایران شود تفاوت کشتی سازی های داخلی با آنها بیشتر مشـخص 

خواهد شد . وی افزود: با شرایط فعلی هر اندازه بخواهیم ارگان های دریایی را به سمت خرید از داخل مجاب کنیم چون سـطح 

کیفی محصـــــوالت پیش از تحریم با بعد از تحریم تفاوتی نداشته است نگرانی هایی وجود دارد. وی با بیان اینكه باید در این 

صنعت از نظر کیفیت و سرعت ساخت محصــول حرفی برای گفتن داشته باشیم گفت: صنعت کشـــتی سازی باید بازار سبد 

محصـوالت خود را برای رقابت با خارجی ها تعیین کند. در این خصـوص می توان شناورهای سبك تر و زود بازده تر را هدف 

قرارداد. حتی می توان ساخت کشتی را به صورت مشـارکتی با کشـتی سازهای خارجی به گونه ا ی که انتقال تكنولوژی هم 

صورت گیرد انجام داد. این فعال بخش خصـوصی گفت: دولت باید وجوه، تسـهیالت و سفارشات ساخت را به کشـتی سازی 

هایی که واجد شرایط هستند پرداخت کند. شرکت هایی که بتوانند پروژها را تحویل دهند. وی افزود: ساماندهی  این امر به 

یك مكانیزم نظارتی احتیاج دارد که به نظر می رسد در این  خصوص تنها تشـكیل یك دپارتمان تخصـصـی در دولت موثر 

خواهد بود. وی با بیان مناسب نبودن ساختار انجمن های دریایی گفت: باید بررسی شود انجمن صنفی و سازندگان تجهیزات 

دریایی تا چه اندازه توانسته در انعكاس صدای تولیدکننده کشتی تاثیرگذار باشد. ضیایی افزود: شورایعالی صنایع دریایی و 

صندوق حمایت از صنایع دریایی هم به درستی فعال نشــده اند زیرا دولت آنها را به عنوان یك دپارتمان مســتقل که باید 

پاسخگوی آنها باشد قبول نكرده است و تا کنون هیچ بازخوردی از این نهادها مشـاهده نشـده است. همیشـه مشـكالت را 

خودمان حل کرده ایم. یك ریال هم وام دریافت نكرده ایم. مدیرعامل شــــرکت فن آوران ســـــیراف با بیان اینكه در

 ایران تولیدکننده کشـــتی نداریم بلكه سازنده کشـــتی داریم گفت: سازنده به هر قیمتی می سازد اما برای تولیدکننده

 رقابت، توجیه اقتصــــادی، زمان تولید و فرایندهای کنترل شده مهم است. وی گفت: در حال حاضر شناورهای  لندینگ 

کرافت در ایران ساخته می شود اما مشخص نیسـت که آیا این شناورها از نظر کیفیت، قیمت تمام شده و زمان ساخت رقابتی 
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    گفت و گو     معرفی محصول

چراغ تختخواب دریائی

در راستای تكمیل محصــــوالت حوزه های روشنایی شناورها و تاسیســــات ساحلی و Offshore شرکت سیراف اقدام به

 طراحی و تولید چراغ تختخواب نموده است. از این چراغ به منظور تامین روشنایی باالی تخت مســــــــــــافرین در کابین

 اسـتفاده می شـود. جنس بدنه فوالدی با پوشــش مناســب الكترواســتاتیكی و لنز از جنس Poly Carbonate (مقاوم

 در برابر ضــــــــــــــــربه وحرارت) و قابلیت عملكرد با ولتاژهای 220VAC,24VDC  (با لحاظ المپ های مربوطه)

 از مزایای این چراغها می باشد.ظاهر زیبای چراغ فوق در کنار ابعاد مناسب و نصب آسان از دیگر مزایای این محصول می باشد. 

محصول فوق دارای تائیدیه  Type Approval   از موسسات رده بندی دریایی می باشد. 

توجیهات خاص خود را عنوان می کنند اما آیا لندینگ کرافت های سـاخته شـده با لندینگ کرافت های سـنگاپوری 

قابل رقابت هســتند. وی با اشاره به مشــكالت بخش خصــوصی و دولتی صنعت کشــتی سازی و نارضایتی مالكان 

شـــــناورها گفت: تنها بخش نظامی و دریایی موفق بوده و در واقع بحث عملیاتی مهمتر بوده اســـــت. وی با بیان

 اینكه کشــتی سازی تنها منابع مالی نیســت گفت: مگر زمانی که کشــتی سازی ها از طریق وجوه اداره شده فعال

 شدند کشـتی ها به موقع و رقابتی تحویل شدند؟ قطعا اگر در آن دوره گزینش ه مناسب تر بود بهتر عمل می کردیم. 

ضیایی ادامه داد: متاسفانه هر سال تعداد بسـیاری دانشـجوی کشـتی سازی از دانشـگاه ها فارغ التحصـیل می شوند

 اما هیچكدام نقش موثری در این صنعت ندارند.*قرار نیســــــــــت همه چیز را در داخل تولید کنیم*

 وی تصــریح کرد: قرارنیســـت همه چیز را در داخل تولید کنیم بلكه باید چیزی را تولید کنیم که توان ساختنش را 

داریم و با تولید آن مـــی توانیم با خارجــــی ها رقابت کنیم. باید باور کنیم که با زور نمــــی توان کاال فــــروخت

 اگر امروز بفروشیم فردا با مشكالت آن مواجه  خواهیم بود. این تولید کننده بخش خصـوصی گفت: در دنیا چیزی به 

نام تولید ملی وجود ندارد. بازار دنیا بین المللی شــــده اســــت و در حالی که در دنیا کاالهای مناســـــب رقابتی

 وجود داردنمی توان خریدار را مجبور به خرید کاالهای گران و بی کیفیت کرد. نقطه ضـــــیایی گفت : باید مكانیزم 

تولید اختصــاصی شود، بنگاه های تولید کشـــتی باید تجاری شوند اما متاسفانه هیچ فرآیندی برای تولید شناور در 

کشـور وجود ندارد و مالیاتهای شدید و بدون برنامه اخذ می شود .وی خاطر نشــان کرد : به عنوان عضــوی از بخش 

خصـوصی کشـور از روزی رشد کردیم که حمایت را از روی خود برداشتیم و پذیرفتیم که مشـتری باید برای انتخاب 

مجاب شود حمایت پول دادن بی برنامه به تولید کننده و به زوز جنس فروختن به مشــتری نیســت .وی تاکید نمود 

حمایت های دولت باید در قالب زیر ساخت برای کشتی سازیها، گرفتن برنامه و نظارت بر آنها باشد تا این مجموعه ها 

رشد کند.، مشــــــــــــــــــــــــــــــــــتریها را جذب کنند و بتوانند در بازار بین المللی به رقابت بپردازند.

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

56417517-56417217-021 و یا پست الكترونیك                              اقدام نمایید.        

       واحد فروش سیراف 

info@syraf.com

دفتر هماهنگی شرکت سیراف در تهران افتتاح گردید

نظر به استقبال باالی مشـــتریان سیراف در حوزه های مختلف صنایع دریایی از محصـــوالت خدمات شرکت 

سیراف و در جهت ارتباط هر چه بهتر و آسـانتر آنها با بخش های مختلف شـرکت و ارائه خدمات مورد نیاز آنها ، 

دفتر هماهنگی شرکت درتهران، خیابان جنت آباد مرکزی برج طوبی واحد202 افتتاح گردید. این دفتر با هدف 

پاسخگویی هر چه بهتر و روانتر به نیازمندیهای بخشـهای فروش و خدمات پس از فروش و تقویت بحث تحقیق 

و توســــعه شــــرکت راه اندازی گردید.                                                                               .                                                                                              

چراغ تونلی

چراغ تونلی محصول جدیدی از شرکت سیراف از سری چراغهای روشنایی عرشه این شرکت می باشد . که با توجه

 به نیاز صنعت دریایی ، پاییز 94 به سری محصوالت روشنایی این شرکت اضافه گردید. این چراغ باIP56  و جنس

 برنجی ( مقاوم در برابر آب شور) قابلیت استفاده در کلیه اماکن شناور را دارا می باشد. این چراغ دارای تائید

 Type Approval از موسسات رده بندی می باشد.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                   .

Body Material: Bross
Lenz Material: Poly Carbonate
Lamp Holder:E27   220VAC/24VDC

Model: FS-BBL01
BODY Material: STEEL

LAMP: 8W
AC2207.50HZ
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