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فن آوران

سیراف
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درادامه عالقمندی شرکتهای معتبر دریایی در همكاری با سیراف

مذاکرات مدیران عامل شرکت سیراف  و شرکت Floatexایتالیا  در تهران

 در پی اعالم عالقمندی شرکت Floatex  ایتالیا در بررسـی راهكارهای همكاری با شـرکت سـیراف، در خرداد ماه 

سالجاری در دفتر مرکزی شرکت فن آوران سیراف جلسـه ای فی مابین مدیران عامل دو شرکت آقایان دکتر ضیاییو  

Rudi  Zuurbier برگزار گردید، این جلســـــه که در راستای معرفی مســـــتقیم توانمندیهای طرفین و بررسی 

راهكارهای همكاری صورت پذیرفته بود مشـخصـاً بر همكاری در حضـور پرقدرت طرفین در مناقصــات سازمانهای 

دریایی،کشــور تاکید گردید.                                                                                                     .                                                                                                                                 

     اخبار

 
ساخت اولین شناورتخصصی صیادی / خدماتی پرورش ماهی در قفس   

در کشور توسط شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی سیراف

 شرکت فن آوران سیراف با 17 محصول به جرگه شرکتهای دانش بنیان 

کشورپیوست.

در این شمار می خوانید:
   ساخت اولین شناور آلومینیومی در کشور، برگزاری سمینار شرکت سیراف با حضور ارگان ها و سازمان های         

دریایی ، شرکت سیراف در لیست شرکت های دانش بنیان ، حضور پررنگ سیراف در بحث پرورش ماهی در قفس

صدورمجوز ورود موقت کاال برای شرکت های 

دانش بنیان

به گزارش مارین نیوز سیدمحمد صاحبكار سرپرست 

امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی با 

اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با گمرك 

جمهوری اسالمی ایران، برای اعطای مجوز ورود موقت 

برای پردازش کاالهای وارداتی به شرکتهای دانش 

بنیان گفت: : شرکتهای دانش بنیان میتوانند در 

راستای تولید کاالهای دانش بنیان صادراتی خود، از 

مجوز ورود موقت برای پردازش استفاده نمایند.با 

استفاده از این مجوز  مواد اولیه، کاالها، و قطعاتی که 

با هدف تولید محصوالت دانش بنیان صادراتی 

درشرکتهای دانش بنیان وارد میشوند ازپرداخت 

حقوق ورودی معاف خواهند شد.           

شرکت فنی مهندسی صنعت ودریایی فن آوران سیراف
i             nfo@syraf.com      www.syraf.com
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عالقمندان میتوانند جهت دریافت                 

آخرین اخبار سیراف، کاتالوگ 

محصوالت شرکت، نشریات شرکت                

،فراخوانها و فن آوریهای جدید 

دریایی به کانال ما بپیوندند.
  https://telegram.me/syrafco

 

امضاء تفاهم نامه سه جانبه  همكاری

 شرکت سیراف با شرکت سرمایه گذاری بازرگانی امین 

وشرکت  Asakua ترکیه برای حضـور در مناقصــه 

ســــازمان بنادر و دریا نوردی  جهت طراحی و تولید 

تجهیزات کمك ناوبری دریایـی ازجمله لنتـرن و بویه 

تفاهم نامه همكاری  امضـــــــــــــــــاء نمودند.
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گزارش

حضور پررنگ شرکت فن آوران سیراف درهمایش ملی - منطقه ای آبزیپروری 

 همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی با هدف توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس ، در شـهر 

اهواز در تاریخ 11الی 13 اسـفند ماه 1394 در مجتمع فرهنگی امام رضـا (ع) شـهرك نفت برگزار گردید.در  

نمایشـگاه تخصــصــی این همایش شرکت فن آوران  سیراف   دست آوردها و تجهیزات خود را ازقبیل: 

اولین شناور تخصـــصـــی حمل بچه ماهی، حمل لنگر ، حمل غذای ماهی، ارائه خدمات صید، غواصی و ارائه 

سرویسـهای نگهداری تور به متخصـصـان ، سرمایه گذاران و فعاالن در زمینه پرورش ماهی در قفس در معرض 

نمایش قــــرار داد.                                                                                                       .    

                                                                                                                                                                   

.                                                                                                                           .                                                            

سر مقاله

تجاری سازی طرح های دانش بنیان و فناورانه دریایی

به گزارش مارین نیوز ، امین حاجی محمدی دبیر کارگروه تجاری سـازی و توسـعه بازار سـتاد توسـعه فناوری و 

صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی با اشاره به اهمیت طرح های دانش بنیان و فناورانه دریایی گفت: یكی 

از اولویت های ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در سـال جدید تجاری سـازی طرح های دانش 

بنیان و فناورانه دریایی است که به منظور اجرایی شدن این مهم ، اقداماتی صورت گرفته است. حاجی محمدی 

گفت: « اجرایی سازی نقشه راه فناوری های دریایی کشور» ، « حمایت از حضور صنایع دریایی کشور در مجامع 

بین المللی »، « برگزاری جلسات مشترك با ارگان های دریایی و شرکت های دانش بنیان»، « اعطای تسهیالت 

به شرکت های دانش بنیان دریایی» و « حمایت از اسـتانداردسـازی تجهیزات دریایی سـاخت داخل» از برنامه 

های این ستاد در سال 95 بشمار می رود  . حاجی محمدی با ارزیابی برنامه کارگروه تجاری سازی و توسعه بازار 

تا پایان 95 این چنین گفت:پیش بینی شده است در راستای اهداف «حمایت از طرح های فناورانه»«حمایت از 

تجاری سازی طرح های فناورانه اولویت دار موردنیاز کشــور» کارگروه ،اقداماتی از قبیل  « اعطای تســهیالت 

قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان دریایی» ، با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد دانش 

بنیان معاونت علمی اجرا شود وی  بیان  کرد : پیرو جلســــات برگزار شده بین کارشناسان ستاد و کارشناسان 

اداره امورشــرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی و فناور ی ریاســـت جمهوری و لزوم وجود کارگزار ارزیاب 

دانش بنیان دریایی در این حیطه ، با هماهنگی های انجام شده ، موسســـه رده بندی ایرانیان به عنوان کارگزار 

دریایی معرفی شد .این موسسه از بتدای شهریور ماه  94فعالیت خود را آغاز کرده است. 

ادامه از صفحه 6 -وی افزود:براساس آخرین مصوبات اجالس MPCدر IMO کشورها باید گازهای گلخانه 

ای خود را کاهش دهند و در بخش دریاییMPC  تصویب کرده تا پروژه هایی در بخش صنعت دریایی تحقق 

پیدا کند که گازهای گلخانه ای کاهش یابد. در پایان از سازمان بنادر،موسسه و شرکت جهاد نصر به واسطه 

حمایت از صنایع دریایی و همچنین پرسنل برتر شرکت فن آوران سیراف  تجلیل بعمل آمد.    
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 شكست رکورد تولید شناورهای آلومینیومی به دست صنعتگران سیراف                                             

« آیا عملكرد ضعیف صنعت دریایی  دلیل کم توجهی دولت به این صنعت  است؟»

    آنچه در طول عمر فعال صنعت دریایی کشـور به کرات از طرف دولت مردان کشــور به عناوین مختلف عنوان می 

گردید بحث عدم اعتماد به صنعت دریایی به واسطه « عملكرد ضعیف آن ها در طول دوران شروع فرآیند رشـد در 

کشور»بوده است. بحثی که شاید در بسیاری از جنبه ها رویكردیاز واقع گرایی را نیز به همراه داشته است.اما باید 

ریشه این بی اعتمادی را فقط در عملكرد شاید نه چندان مناسب صنعت دریایی دانسـت؟ما هیچگاه در ممیزیهای 

موجود، رویكرد دولت در ساماندهی و هدفگذاری این صنعت را به نقد نكشــــــیده ایم .آیا نظام کنونی جوابگوی 

فعالیتهای مسئوالنه بخشی  از صنعت گران پر تالش صنعت دریایی کشور بوده است؟ آیا رویكرد بسیاری از نهادها 

در فرایند تامین نیازمندیها از خارج و کشـورهای صاحب صنعت هیچگاه در جهت رشد و انگیزه مندی این فعاالن 

موفق بوده است؟وقتی در کشــــور شرکتهای خصـــــوصی در فعالیتهای موفقیت آمیز اقدام به طراحی و تولید 

شناورهای تخصصـی کوچك با نگاه به شرایط بومی و نیازمندیهای فنی مورد نیاز جامعه ایرانی داشته اند و این امر 

به گواهی بســیاری راهگشــای فعالیتهای بزرگ در صنایع مرتبط بوده نباید مورد حمایت نهادهای کشــور قرار 

Malti  گیرند؟چندی پیش شرکت فن آوران سیراف موفق شد برای اولین بار در کشـور شناور تخصـصـی از نوع

Cat با کاربری صیادی را در کمتر از 4ماه تولید،آب اندازی و به بهره برداری برساند.امری که در کشـــــــورهای 

پیشرفته و دریاردهای فعال اروپا حداقل در زمانی کمتر از 6ماه برای تولید روتین نیز میسـر نبوده است.این امر که 

با حمایت نهادهای پرتالشی همانند جهاد نصـر و وزارت جهاد کشـاورزی پایه ریزی گردید،  پتانســیلهای باال در 

جهت هدف گذاری صحیح واعتماد مجدد به صنعت دریایی را نوید بخش نمود.امروز باید پذیرفت که پس از برجام 

رویكرد دولت به باال بردن سـطح تولیدات و  عدم اسـتفاده از فن آوریهای بی کیفیت که ماخذ ورودی به صــنایع 

مختلف منجمله صنعت دریایی بوده است  که  این بازسازی صنعت کشــور واستحقاق باالی مصــرف کنندگان و 

فعاالن ایرانی به بهره گیری از صـنایع موفق اسـت که  میتواند زمینه مناســب رقابتی را از باب قیمتها برای ارتقاء 

تولیدات ایرانی تامین نماید.آنجا که صنعت گر ایرانی دیگر نگران رقابت قیمتی با محصــوالت بی کیفیت چینی و 

هندی نبوده و می تواند تمرکـز خود را به نمایش توانمندیهای کیفـی و تكنیكـی خود معطوف نمایند.امیدواریم با 

انجام فعالیتهای مفید و کارایی همانند فعالیتهای شـرکت فن آوران سـیراف در تولید تجاری و کیفی شــناورها و 

تجهیزات باور اعتماد به صـــــــنعت دریایی در بین دولتمردانی که خود در دوران بعد از انقالب طالیه دار ترویج 

فرهنگ اسـتفاده  از صـنعت ایرانی برای ایران بوده اندرا بوجود آورده و شـاهد اوج گیری این صـنعت اسـتراتژیك  

باشـیم.                                                                                                                                                                                                                                           



گفتگو با مدیر عامل
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اخبار سیراف

افتخاری دیگر برای شرکت سیراف و جامعه دریایی کشور

«اولین شرکت دانش بنیان  صنعت دریایی کشور در حوزه ساخت تجهیزات و 

شناورهای تخصصی»

 .در پی ممیزی موفقیت آمیز و اعالم دانش بنیان بودن شــــرکت                                         

.  فن آوران ســیراف از ســوی معاونت علمی -فن آوری ریاســت                                       

.جمهوری ،بر آن شـدیم تا نقطه نظرات مدیرعامل محترم شــرکت                                         

..                  ف   ن  آ  و ر ا  ن    س ـ ی  را   ف   را    د ر   را ب  ط  ه  ب ا  ا ی   ن   م و ف  ق ی   ت  ب  ز ر   گ    ج  و یا    ش ـ ـ  و ی  م                                                                                  

*آقای دکتر ، لطفاً در رابطه با فرایند دسـتیابی به این موفقیت بزرگ توضـیحاتی را جهت آشـنایی 

بفــرمایید؟                                                                                       . مخاطبان ما 

*همانطور که می دانید شرکت فن آوران سـیراف براسـاس تحقیق و توسـعه در قالب چرخه پویایی 

تولید و ارائه محصول از سال 77 شكل گرفته است، موید این مورد 80 محصول تولیدی - تجاری در 

طول فعالیت شرکت و طراحی و تجاری سازی 2 نوع شناور تخصــصـــی می باشد. الزم می دانم از 

معاونت محترم فن آوری نهاد ریاست جمهوری جهت تاسیس بنیاد حمایتهای مستقیم از شرکتهای 

  .    دا ن    ش  ب ن  ی ا  ن   ک  م ا  ل  ت   ش ـ ـ  ك  ر ر ا  ب ع  م   ل  آ و  ر م .                                                                                                                                         

 .*آیا حمایتهای پیش بینی شــده از شـــرکتهای دانش بنیان را کافی میدانید؟                      

*آنچه در دستورالعملها و مقررات حمایتهای دولت از شرکتهای دانش بنیان پیش بینی شده قدمی 

بســیار مفید در جهت اعتبار دهی و حمایت اولیه از این شرکتهاست اما مســلماً جهت دانش محور 

کردن فعالیتهای شـرکتهای تولیدی - تحقیقاتی اقدام کافی نخواهد بود که الزم اسـت متولیان این 

امر با جمع آوری مشــــكالت شرکتهای دانش بنیان و هدف گذاری در رفع آنها با تكیه بر مقررات و 

آیین نامه ها،بهره وری شـرکتهای موجود را باالتر برده و انگیزه های مناســب جهت رویكرد ســایر 

  .شرکت ها به روند دانش بنیان را در ک ش  و ر  ا ی  ج ا  د  ن  م ا ی ن  د .                                                                                                     

*آیا با دریافت تاییدیه دانش بنیان رویكرد شــــرکت ســـــیراف دچار تغییری خواهد شـــــد؟

*بله، بدیهی است نظر به رسالت این شـرکت در راسـتای دسـتیابی به اهداف دانش بنیان، سـیراف 

تالش خواهد کرد  حمایتها و سیاست هیات دولت را با تالش مضـــاعف و سعی در تامین و برآورده 

سازی هر چه بیشـتر نیازمندیهای تخصـصـی صنعت دریایی کشـور نقشــی پر رنگتر از قبل داشته 

باشد.ماباور داریم که تحقیق،توسعه ،تولید و فروش در چارچوب تقویت تولید ملی و کســب رضایت 

مندی مشــــــتریان از اهداف اصلی شرکت سیراف می باشدو با این تفكر بتوانیم نمادی از صنعت 

تخصصـی دریایی کشـور در بازار داخلی و بین المللی باشیم.                                             .

برگزاری سمینار بررسی راهكارهای ارتقاء همكاری تخصصی و استفاده از تكنولوژی های روز 

ساخت شناورها از کشورهای صاحب صنعت پس ازبرجام

 شرکت سیراف در تاریخ 95/2/21 میزبان فعاالن صنایع 

دریایی کشور درقالب سمینار« بررسی راهكارهای ارتقاء 

همكاری تخصصی و استفاده از تكنولوژی های روز ساخت

 شناور از کشورهای صاحب صنعت پس از برجام» در محل

 هتل المپیك تهران بود.در چارچوب این سمینار که با 

حضور مدیران سازمان بنادر، شرکتهای تخصـصـی دریایی ،نهاد ریاست جمهوری، ارگانهای نظامی و انتظامی و 

برخی از صاحب نظران و کارشـناسـان صـنعت دریایی برگزار گردید ، ضـمن بررسـی راهكارهای ارتقاء صـنعت 

دریایی پســـــــا برجام ، به معرفی شرکتWeldmec Marine   فنالند به عنوان Joint Venture اقدام 

نمود.دکتر ضیایی با توضیحاتی مشــــروح در رابطه با فرآیند توسعه شرکت و استراتژی محور بودن فعالیتهای 

شرکت کسب اعتماد مشتریان را از بزرگترین دستاوردهای طول فعالیت شرکت عنوان نمود و اظهار کرد:شرکت 

فن آوران سیراف در حال حاضر با 1100متر کارگاه تولید شناور به جایی رسیده است که توانســــــته رضایت 

مجموعه Weldmec Marine   راکه در شمال اروپا به عنوان یكی از شرکت های صاحب صنعت مطرح است 

جلب  کند و در حال حاضـر امكان تولید همزمان 6فروند شـناور را دارد. وی افزود ما امروز ادعا نمی کنیم  آنچه 

که تولید شده همان چیزی بوده که می خواسـتیم اما مطمئنیم که به 70درصـد آنچه که می خواسـتیم نزدیك 

شده ایم ، فن آوران سیراف از سال 77 تا سال 94 در طی هر سال حداقل سه محصول جدید را وارد فرایند کرده 

است وی گفت : امروز سیراف حدود 80 نوع محصول دارد و تصمیم گرفته در بازارهای بین المللی حضـور پیدا 

کند و امروز به جایی رسیده که علیرغم فاصله طوالنی با مرزهای آبی کشــــــور امیدوار است که در خاورمیانه 

وآسیای میانه حرفی برای گفتن داشته باشد.در ادامه این سمینار مهندس حسن رضا صفری مدیرعامل موسسه 

رده بندی ایرانیان با اشاره به تحریم های دریایی به بحث اقتصـــاد مقاومتی پرداخت و گفت: اقتصـــاد موازی، 

ترمیمی ، دفاعی و الگو  انواع اقتصاد است و اقتصاد الگو همان اقتصاد مقاومتی است که نگاه کالن و بلند مدت به 

اقتصاد دارد و زمینه ساز ایجاد تمدن بزرگ اسالم است. صفری مهمترین اهداف تحقق اقتصـاد مقاومتی را مهار 

سوداگری و فساد دانست و تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد و خصوصی سازی و خالصی از وابسـتگی به درآمد 

نفتی به دنبال اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شددر ادامه این سمینار محمدرضا قادری مدیر کل حفاظت دریایی 

سازمان بنادرو دریا نوردی با اشاره به پروژه مشـــــــــــــترك    شرکت فن آوران سیراف و شرکت فنالندی 

گفت:بایدهمكاری به گونه ای باشد که تجربه فنالند در خصــوص حفاظت از محیط زیســـت دریای بالتیك به 

نحوی به ایران منتقل شــــــــــــــود.           ادامه در صــــــــــــــفحه6                                 .                                                                                                

                                                                                                                            .                                                            .
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اخبار تحقیقاتی   معرفی محصول

                

طراحی و تولید اولین شناور خدمانی صیادی 14 متری 

   شناور ساخت این شرکت منصــوب به شهید طرحچی با حضــور وزیر کشــور در استان مازندران افتتاح شد.این 

شناور با طراحی و نظارت مهندسین فن آوارن سیراف و به سفارش شرکت سرمایه گذاری جهاد نصـــــــر جهت 

خدمات رسانی به مزارع پرورش ماهی، صورت گرفته است  در این مراسم آقای رحمانی فضــلی وزیر کشـــور در 

حضور آقایان ربیع فالح  استاندار مازندران، رستمی مدیرکل شیالت مازندران ،شمایلی مدیرعامل موسسـه جهاد 

نصر و جمعی از مسئولین کشـوری و استانی حضـور داشتند شناور شهید طرحچی با 14 متر طول،  6متر عرض ،  

قابلیت حمل 12تن بار برای سرویس دهی به  به مزارع پرورش آبزیان دریایی طراحی و ساخته شده است .

                                                               

     حضور پررنگ سیراف در بحث « پرورش ماهی» در قفس 

شرکت فن آوران سیراف به عنوان تنها برند تولیدی دانش بنیان تحقیقاتی-تولیدی در صنعت دریایی کشــور 

در پی اعالم نیاز صنایع شیالتی و سیاست گذاری نظام بر توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس از ابتدای سـال 

1394 اقدام به شروع فرایند تحقیق در زمینه نیازمندیهای این صنعت نمود.نظر به گســــــــــتردگی حوزه 

نیازمندیهای  صنعت پرورش ماهی در قفس، این شرکت در حوزه ساخت تاسیسـات پشـتیبانی و شناورها ، در 

اولین حرکت نسبت به طراحی شناورهای تخصصی خدماتی - صیادی جهت ارائه خدمات مختلف قفسها نمود 

که حاصل آن دستاورد موفق شهید طرحچی که به همت و سرمایه گذاری جهاد گران کشور در شرکت سرمایه 

گذاری جهاد نصــر و موسســه جهاد نصــر صورت پذیرفت بود . به نقل از مدیریت پروژه های شیالتی شرکت 

سیراف، در حال حاضر این شرکت مطالعات وسیعی را در حوزه نیازمندیهای پشتیبانی قفسها خصوصاً در بحث 

بارجهای پشـــــتیبانی و شناورهای حراستی در حال انجام دارد که نتایج آن بزودی در اختیار صنعت شیالت 

کشور خصوصاً بخش پرورش ماهی در قفس قرار خواهد گرفت.به گفته این مدیر مسـئول نظر به محدودیتهای 

خاص سرمایه گذاری در قشر شیالتی کشور تمرکز سیراف بر ارائه راه حلهای اقتصادی  با ارزش کیفی عملیاتی 

باال می باشد.الزم بذکر است شناور طرحچی در مقایسه با شناورهای خارجی با%60قیمت تامین و ضمن ایجاد 

فضای کار و تولید ملی در کشور باعث جلوگیری خروج ارز از کشور گردیده است.                                                                                                     
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