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-سیراف صنعت برتر سال

-سیراف شرکت دانش بنیان برتر

-غرفه سیراف در نمایشگاههای بین المللی



تحقیق و توسعه در صنعت دریایی، نیازی اجتناب ناپذیر

 آنچه مسلم است در هر فرصتی، نگاه ویژه به تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساختهای پشـتیبانی، امنیت 

و مدیریت هزینه های مرتبط جهت توسعه آن صنعت امری اجتناب ناپذیر می باشد.صنعت دریایی نیز 

از این مورد اسـتثناء نمی باشـد اما آیا در صـنعت کنونی فعالیتی در چهارجوب نهادینه کردن این نیاز 

استراتژیك جهت توسعه ای پایدار به صورت هدفمند انجام پذیرفته است؟ آیا مراکز دانشـــگاهی توان 

تامین نیاز زیرساخت تغذیه نیروهای متخصـص برای امر تحقیق و توسعه را درکلیه امور از مباحث فنی 

تامطالبات بازار، سـاخت و تولید و... را دارا می باشـند؟آیا مدیران صـنایع به باور سـرمایه گذاری و نگاه 

ویژه و اجتناب ناپذیر به این شرط اصلی توسعه اعتقادی دارند؟با نگاهی گذارا در روندتوسـعه و اجرایی 

صنعت دریایی کشـور به وضوح میتوان خالءاین نیاز اصلی صنعت را حس نمود .در دانشــگاههایی که 

دانشجویان آن در روند تحصیلی به هیچ عنوان اتصال منطقی با صنعت دریایی ندارند و خروجیهای آن 

در بســـیاری از موارد حتی با ساختار این صنعت به صورت تیتروار هم آشنایی ندارند می توانند زمینه  

تامین نیازمندیهای نیروی متخصـــــص را د ربعد تحقیق و توسعه تامین نمایند؟آیا ساختار آموزشی 

دانشگاهها، اساتید کنونی و امكانات تكمیلی دانشـگاهها دورنمای دستیابی به این نیاز ها را در ذهن ما 

متصـور مینماید؟ازسوی دیگر با نظاره بر روند کنونی یاردهای کشـور و کشــتی سازی های فعال، چه 

جایگاهی برای بخشـــهای R.Dفنی شرکتها در ساختار مجموعه ها وجود دارد؟آیا با آگاهی بر ضعف 

کنونی موجود این تفكر به ذهن هر بیننده ای خطور نمی نماید که مدیران این سـازمانها هیچ باوری به 

بحثهای اصولی تحقیق و توسعه در دورنمای سیاستهای خود ندارند؟در کشـوری که حفظ اعتبار نتایج 

و خروجیها ی محدود واحدهای فنی و تحقِفق وتوسـعه برخی شـرکتها هیچگونه سـاختارحراسـتی و 

اعتباری برای حفظ حقوق صاحبان طرح از طرف ساختارهای دولتی بهمراه ندارد،آیا میتوان انگیزه ای 

در فعاالن این فرهنگ جســـتجو کرد؟علیرغم کلیه تالشهای دولت یازدهم در توجه به بحث تحقیق و 

توسعه با ایجاد ساختارهای شناسایی و حمایتی از شرکتهای دانش بنیان و تبلیغهای انجام شـده هنوز 

بجز محدودی از شرکتهای فعال، عموم شرکتهای دانش بنیان صنعت دریایی ، شـرکتهای نوپا و دارای 

عدم هدف گذاری پایدار برای رشـد در صـنعت دریایی می باشــد.باید باور کنیم که تولید بدون دانش 

ریشــــه ای، بدون توجه به تحقیق و توسعه وفعالیتهای بنیادی نمیتواند ما را به همان داشتن صنعت 

دریایی پویا و مقتدر است برساند.برای شروع این کار نیاز مبرمی به ایجاد اراده ای در توجه به نســــل 

تحصیل کرده صنعت دریایی ، بازنگریروندهای آموزشی، ایجاد سا ختارهایبسـتر حمایتی و حراست 

از خروجیهای  تحقیقاتی واحدهای فعال  در تحقیق و  توسعه شـرکتها میباشـد و این امر با توجه ویژه 

دولت و همت فعاالن  زحمتكش وصاحبان صنعت دریایی مصــــــــــور نخواهد بود .به امید آن روز.                                     

۹
گزارش سر مقاله

2

   حضور درخشان سیراف درنمایشگاه  بین المللی شیالت، آبزی پروری، صید و صنایع وابسته شیالتی

    نمایشـــگاه بین المللی شیالت، آبزی پروری، صید و صنایع وابســـته شیالتی در تاریخ 10 الی 12 مهرماه در محل 

همایشـهای برج میالد برگزار گردید. شرکت فن آوران سیراف ضمن ارائه آخرین دستاوردها و فناوریهای نوین دانش 

بنیان خود، از شناور صیادی -خدماتی پشــتیبان شهید طرحچی رونمایی کرد. این شناور که به عنوان تراکتور مزرعه 

پرورش ماهی استفاده می شود دارای 14متر طول، 6متر عرض، و قابلیت حمل 12 تن بار ساخته شده است. همچنین 

در این نمایشــــگاه  بین شرکت سیراف و فعاالن بین المللی صنعت شیالت خصـــــوصاً در زمینه ساخت شناورها و 

تاسیسات مذاکراتی جهت برقراری روابط تجاری صورت پذیرفت. از غرفه سیراف جناب آقای دکتر صالحی مدیر عامل 

شیالت ایران به همراه معاونین و جناب آقای مهندس شمایلی مدیرعامل موسســه جهاد نصــراز غرفه سیراف بازدید 

نمودند.در این نمایشـگاه نمایندگان کشـورهای چین، فرانسـه، نروژ وکشـورهای جنوب شرقی آسیا و دیگرکشــورها 

حضــورداشتند ..                                                                                                      

      شرکت سیراف در همایش فعاالن شیالتی ایران و نروژ

  به نقل از سایت مارین نیوز: حسین صالحی در حاشیه همایش شیالتی ایران و نروژ گفت : در این همایش 62 

شرکت نروژی و 30 نفر از بخش دولتی نروژ در کنار 200 نفر از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی ایران 

راه های گسترش همكاری را بررسی می کنند و  بخش های خصوصی دو 

کشور به طور رو در رو تبادل نظر خواهند کرد رویكردعمده ما توسعه 

همكاری  و سرمایه گذاری در زنجیره شیالتی و پرورش آبزیان است که 

شامل همكاری های علمی، ، پژوهشی و تحقیقاتی هم خواهدبود.                                           

                                                                           .

نشست سیراف با صنایع دریایی و اقتصادی ایران و هلند

  در  این همایش نماینده شرکت سیراف با نماینده خاورمیانه شرکتDamenازهلند شرکتBoskalis نشسـتی در 

خصوص همكاری مشترك داشتندو با شرکت STC-Groupمتخصص در سرویسهای آموزشی در کالج تخصصی صنایع 

دریایی  مذاکراتی صورت پذیرفت. دکتر مظاهری از برگزارکنندگان این همایش جهت شناخت بیشتر سیراف و فعالیتهای 

آن ابراز تمایل نمودند .این همایش که در هتل اسپیناس تهران برگزار گردیدفعاالن صـنایع دریایی، وزارت دفاع، سـازمان 

محیط زیسـت، شرکتهای دولتی وخصـوصی کشـتی سازی و سفیر هلند، وزیر محیط زیســت هلند، مدیران ارشد صنایع 

دریایی هلند نیزحضـــــورداشتند.                                                                                      .                                                                                             
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گفتگو با مدیر عامل
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گفت وگواخبار سیراف

حضور سیراف در بزرگترین گردهمایی شرکتهای دریایی در جهان

   نمایشــگاه بین المللی صنعت و تكنولوژی دریایی ، کشـــتی سازی و ماشین آالت  در بندر هامبورگ 
(SMM) از تاریخ 95/6/16 الی 95/6/19 برگزار گردید . در این نمایشــــــگاه مدیر عامل سیراف ضمن 
بازدید از نمایشـــــگاه با بســـــیاری از شرکتهای تامین کننده تجهیزات ، مواد اولیه و برخی یاردهای 
شناورسازی کشورهای شمال اروپا ، مذاکراتی مبنی بر ایجاد همكاری های مشترك انجام دادند . در ادامه 
سفر از یارد شرکت   Weldmec Marine در کشــــور فنالند بازدید و توافقاتی در رابطه با نوع همكاری و 

انتقال تجربیات داشتند .الزم به ذکر است که نمایشــگاه بین 
S آلمان میزبان 55000 بازدیدکننده از ســطح  M M المللی
جهان با بیش از 2600 شرکت در فضــایی به وسعت 90000 
متر مربع بود که به لحاظ کیفیت ، برگزاری  ، مشارکت کننده 
و بازدید کننده در صدر نمایشـــگاه های دریایی  جهان  قرار 
گرفته است . این بازدید در رستای استراتژی شرکت  سـیراف 

در ایجاد فضای ارتباطی موثر با شرکتهای بین المللی دریایی  
در جهت انــتقال فن آوریهای روز و تكـــنولوژیهای مورد 

نیازصنایع دریایی صورت پذیرفت .                

.                                              

  بازدید فرزندان مرکز شبه خانوداه حاج باقریازشرکت فن آوران سیراف

    فرزندان مرکز شـبه خانواده    به همراه مدیر و مربیان آن مرکز مورخ 1395/06/31 از شـرکت ســیراف 

بازدید نمودند. این بازدید به منظور آشنایی فرزندان با مراحل تولید ساخت شناور، تجهیزات دریایی و رشته 

های مهندسی دریایی صورت پذیرفت.در طی نشــســت مدیرعامل سیراف با میهمانان، ضمن بیان سوابق 

درخشـان شرکت به معرفی شناورها و محصـوالت تولیدی پرداختند .در ادامه بازدید کنندگان از واحدهای 

شــناور ســازی ،تولید، R&D ، تدارکات و اداری بازدید نمودند ودر پایان مدیرعامل ســیراف ضـــمن ابراز 

خرسندی از حضور فرزندان و آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان اظهارنمودند منتظر حضور پررنگ این 

  .   .آینده سازان در عرصه صنعت دریایی این مرزو بوم هسـتند.                                                       

شرکت سیراف در همایش فعاالن شیالتی ایران و چین

    این همایش به میزبانی محمود حجتی، وزیر جهاد کشـــــــاورزی ایران و بادعوت از هان چانگ فو وزیر 

کشـــاورزی جمهوری خلق چینبرگزارگردید.در این دیدار  سند 

همكاری شیالت ایران و چین  امضـــا شد.دکترحســـن صالحی 

معاون وزیرگفت:یكی ازمهمترینموضـوعاتی  که در چارچوب این 

قصـــــد نامه دنبال می کنیم دستیابی به دانش وفن آوری نوین 

شـیالتی اســت.وی میزان ســرمایه گذاری های چین  دربخ ش 

شیالت کشوررا3 میلیارد دالر عنوان کردواظهار داشت: 

 این سرمایه گذاری در حال حاضر قرار است  در جنوب کشــــور 

انجام شودو بیشـــترین سرمایه گذاری در ساخت  اسكله، تعمیر 

کشــــتی ، توسعه مزارع میگو، پرورش ماهی درقفس ،راه اندازی  

مراکز ســـــــردخانه و فرآوری آبزیان  صـــــــورت  می گیرد                        

فرهنگ مدیریتی ما درکلیه سطوح چندان سیســتماتیك نیســـت

 دکترضیایی معتقد است:مشــــكل مدیریتی در برنامه ریزی و هدف گذاری به 

شكل پررنگ تری در بخش های خصــــــوصی منتج شده است. (خالصه ای از 

مصــــــــــاحبه  آقای دکتر ضیایی با نشـــــــــــریه مهندسی دریا را می خوانید)

-درمورد جزئیات پروژه هایی که تابحال انجام داده اید صحبت کنی د  ؟.                                                    

  -در اکثر پروژه های ملی که در ایران صـــورت گرفته ما به نحوی دخیل بوده ایم ، ازجمله شــــناورهای نظامی که 

مشـــارکتهایی در فرآیندهای تامین، تجهیز و طراحی های آنها داشته ایم.ما در ساخت شناورهای خاصی مانند بارج 

15000تنی، کربوهیدراتهای اروندان،هاور کرافت یونس22،اولین اتوبوس دریایی 70نفره فایبـرگالس که در کـرمان 

خودرو ساخته شدوبســیاری پروژه های دیگر مشــارکت داشته ایم.دربحث تجهیزات ما با یاردهای مختلف به عنوان 

Subcontractor خدماتی را به شیپ یاردهای دیگر ارائه می دهیم.سال گذشته شناورهای خدماتی -تخصــصـــی 

راجهت انجام سرویس های مربوط به پروژه پرورش ماهی در قفس برای مجموعه جهاد نصـر ساختیم که در این پروژه 

رکورد ساخت شناورهای آلومینیومی در ایران زده شد.چون ما این شـناور را در کمتر از چهار ماه از مرحه عقد قرارداد 

تا آب اندازی-عمالً راه اندازی کـــــــــــــردیم.                                                                            .                                                                                                  

  -شما شرایط سخت تحریم و شرایط به اصطالح پسـا برجام را درصنعت دریایی ایران حس کرده اید چه گشـایش 

هایـــــــــــی  در بخش های مختلفـــــــــــی که درآن فعال بوده اید حس کـــــــــــرده اید؟

-پسـابرجام به واسطه ورود برندهای خارجی به ایران، همچون شمشـیر دولبه عمل می کند زیرا مشــتریان ما مختار 

خواهندبود که از محصوالت ایرانی استفاده کنند یا خارجی،یعنی هرچقدر ما بحث اقتصـاد مقاومتی و منافع ملی رادر 

نظر بگیریم زمانی که قدرت رقابت با کیفیت و قیمت خارجی ها را نداشته باشیم شكسـت میخوریم.فرهنگ مدیریتی 

ما درکلیه سطوح چندان سیستماتیك نیسـت و جامعه صنعتی بین المللی نخواهیم داشت.استنباط من این است که 

باید با یك نظام کنترلی مناسب از سوی دولت و خارج از روابط، رانت ها و فســاد اداری پیش برویم.در هر اداره دولتی 

فرایندهای طوالنی، تاثیرپذیر از نقطه نظرات شخصــــــی و ... از جمله مواردی است که به شكل دیگری به صنایع ما 

آسیب می زند.                                                                                                                    .-

به نظر شمابرگزاری همایش و نمایشگاه صنایع دریایی چقدر می تواند در صنعت دریایی کشـورتاثیرات مثبت ایجاد 

کــند؟                                                                                                                                                              .      

 -ببینید برگزاری هر همایش و نمایشــگاهی نهایتا خوب است، از طرفی نمایشــگاهی که به زودی برگزار میگردد در 

واقع تبدیل به شناسنامه صنعت دریایی شده است.ما زمانی انجمن صنفی نداشتیم و هنوز هم به معنای واقعی نداریم 

ولی انجمن مهندسی دریایی درایران این بار را بردوش کشــید،البته در طول چندسال گذشته انجمن به سمت علمی 

شدن پیش رفت و این تصمیم درستی بود.اینكه شرکت ها و همه مدیران صنایع دریایی در یك فصل مناسب و در یك 

جزیره خوب دور هم جمع شوند،یك فرصت ایجاد میكند .اما نقد من به برگزاری نمایشــگاه  است  برای ارتقا آن هیچ 

کاری نكردیم.در نمایشگاه هامبورگ نحوه برگزاری، اطالع رسانی،سرویس دهی و هدایت مشـتریان را  بررسی کنید، 

ما هنوز از سیسـتمی استفاده میكنیم که 15سال پیش هم استفاده می کردیم.                                            .

-ایده های شمابرای حل مشـكالت صنایع دریایی به طور کلی چیســت و چه باید کرد؟صنعت دریا از جمله صـنایع 

تخصــصــی و مادر است و امكان جابجایی پول هم در آن خوب است.ما بایدبه دو موضع توجه کنیم اول از همه اینكه 

واقعا حمایت به چه معناســت؟ به معنای فرصـــتهای بی دلیل و بی توجیه دادن و یا تزریق پول؟تعطیل نكردن یك 

کارگاه متخلف است و هدایت جایی است که ده ها بار ضرر داده است؟ما بای د  ت  ع ر ی   ف    ح  م ا ی   ت    ص  ح ی  ح   ر ا   د ا  ش ـ ت  ه  ب ا  ش ـ  ی  م.                                                   



وینچ طناب کش

  به منظور تامین تجهیزات صنعت شیالت و مرتفع سـاختن واردات 

کشور از خارج این بار شرکت سیراف محصـول جدید خود با عنوان 

وینچ طناب کش را به سفارش مشـــتریان محترم صنعت شیالت 

ساخته و وارد بازار نموده است که مشـخصــات آن به شرح ذیل می 

                                                                 . :باشـــد

    Model:
 Electro Motor Power4.2 kw

    Rotation Speed of Winch: 20RPM
    Full Power : 20RPM1500 kg 
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     گزارش               معرفی محصول

                                                        وینچ لنگر

                                                                وینچ لنگر از محصـــوالت جدید شرکت می باشد که  پس از                                                           

                                                      بررسی و نیاز سنجی صنعت دریایی کشــــور نمونه تحقیقاتی                                                          

                                                      آن ساخته و پس از انجام آزمایشــــــــات مربوطه و مطابق با 

                                                      سفارش و نیازمندی مشــــــــتری تولید و مورد بهره برداری

                                                      قرار گرفت که مشـــــخصــــــات آن به شرح ذیل می باشد:

 Model:    
Electro Motor Power :4.5kw    
Rotation Speed of Winch:10m/min
Full Power :63 kg    

      

 سیراف برای دومین بار موفق به دریافت رتبه صنعت برتر

دربومی سازی تجهیزات دریایی  کشور شد 

			هجدهمین همایش صنایع دریایی با حضـور	امیر دریادار سیاری	فرمانده نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا	و جمعی 

از مسـئولین و مدیران و فعاالن صنایع دریایی کشــور در جزیره کیش برگزار گردید. در این همایش  از میان 

بیش از صد شرکت صنایع دریایی داخلی ازشرکت سیراف به جهت «پروژه بومی سازی تجهیرات صنایع 

دریایی »  تقدیر به عمل آمد .این شرکت برای اولین بار در سال 1392توانسـت عنوان صنعت برتر دریایی 

سال را به خود اختصـــــاص دهد . شرکت دانش بنیان سیراف به عنوان اولین و تنها برند تولید تجهیزات 

دریایی درایران است. داشتن پرسنل متخصــص و با تجربه و دارای قابلیت های تخصــصــی و همچنین  به 

کارگیری آخرین اســـــتاندادهای بین المللی و تكنولوژیهای نوین، همراه با دریافت تائیدیه های مدیریت 

کیفیت و		IACS واخذ گواهینامه ها واستانداردها از موسســـــات ICS KR ,B.K, GI (موسســــــه رده 

بندیایرانیان)I.CS(موسسـه رده بندی آسیا) و اعتبارات کســب شده از اجرای پروژه های مختلف گواهی بر 

   .    عملكرد درخشا  ن ، ر  ش  د   و  پ  و ی ا ی  ی   ای   ن    ش ر  ک   ت  ا  س   ت .                                                                                                                                      

  . 



     گزارش               گزارش         

کسب رتبه برتر سیراف در جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

 در این مراسـمطرح چراغهای ترافیك دریایی	شـرکت فنی مهندسـی فن آوران سـیراف	به عنوان	طرحدانش 

	انتخاب شد .دومین جشـنواره ملی “دریا مسـیر پیشــرفت” با هدف فرهنگ سازی و تامین نیروی  بنیان برتر

انسانی خالق و کارآمد برای صنعت دریایی کشور، به وسیله ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با 

حضـور مقامات بلند پایه کشـوری، لشـكری و علمی کشـور برگزار شد.در این خصـوص خالصه ای از گفتگوی 

مدیرعامل ســـــیراف با مارین نیوز را میخوانید:                                                                       :

گفت و گو را با نظر شما در مورد برگزاری جشنواره ملی دریا مسیر پیشـرفت و تاثیرات آن بر جامعه دریایی 

کشـور آغاز کنیم.من فكر می کنم اولین بار است که کاری بنیادی و ریشـه ای به این شكل در حال انجام است  

در این جشنواره به نسل های بعدی توجه می شود و این کاری است که معاونت محترم ریاست جمهوری شروع 

کرده و یكی از اهداف آن آشنایی نسل جدید با دریا است و اینكه قسمت زیادی از مشاغل نسـل آینده کشـور با 

توجه به دریا و ظرفیت هایی که در کشـور ما وجود دارد، ایجاد می شود                                             . 

جناب مهندس شـرکت متبوع شـما به عنوان یكی از شـرکت های دانش بنیان برتر انتخاب شـده و در این 

جشـنواره توجه ویژه ای به این شرکت ها صورت گرفته، در خصــوص لزوم توجه به شرکت های دانش بنیان 

	فاصله مراکز تحقیق و توسعه در کشــور ما با صنعت بســـیار زیاد است و  صحبت کنید...واقعیت این است که 

صنایع و شرکت ها هنوز به این باور نرسیده اند که فرآیند تحقیق و توسعه می تواند به کل جامعه صنعتی کشور 

و عملكرد خود شرکت کمك کند، البته این موضوع 	از سوی آن ها به زبان آورده نمی شود ولی به واسطه سـهم 

کم شرکت های تحقیقاتی در ارتباط با شرکت های تولیدی می توان مشــاهده کرد. ولی در نهایت شرکت های 

تولیدی برای پیشرفت محكوم به داشتن نگاه فناورانه در زمینه تحقیق و توسعه هسـتند و هیچ شرکت تولیدی 

نمی تواند بدون تحقیق و توجه به فناوری در بلندمدت عملكرد مناسبی داشته باشـد و این بحثی اسـت که می 

توان نام الزام صنعتی بر آن گذاشت؛ بنابراین اگر بخواهیم رویكرد درستی نسبت به صنایع دریایی داشته باشیم 

مستلزم آشنایی با شرکت ها و مراکز تولید علم هستیم                                                                 .

آیا این مشــكل تنها از جانب شرکت های صنعتی است و دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی در بهترین شكل 

عملكرد خود هســـتند؟                                                                                                                         .  

بله متاسفانه دانشگاههای ما با صنعت غریبه هستند و گاهی چنان در مسـائل علمی – که بسـیاری از آنها صرفا 

تئوری و از عمل دور هســــتند- غرق می شوند که ناخواسته از صنعت فاصله می گیرند. من فكر می کنم نهاد 

ریاســت جمهوری کار بزرگی انجام داده اســـت، زیرا در ابتدا جایگاهی برای شـــرکت هایی که در زمینه 

تحقیق و توسعه فعال هســـتند در کنار فعالیت 
های صنعتی تعریف و شـناسـایی کرد و آن ها را به 

دانشجویان و دانش آموزان به واسطه برگزاری این 

جشـــنواره ارائه داد. ما هم زمانی که می بینیم در 

دولت یازدهم به خوبی به این مســـــئله پرداخته 

شده، باید حمایت کنیم و حضــور ما هم در چنین 

نمایشگاهی هرچند بعد مادی نداشته باشد ولی به 

	آن نگاه می کنیم و حاضــریم در  عنوان وظیفه به 

این زمینه هـــــــــــــــــــــــــزینه کنیم.. 	                                                                                  

حضور فعال سیراف در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی کیش 

   هجدهمین همایش و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی از تاریخ 27 لغایت 30مه رماه 

سل جاری با حضور مقامات کشوری، لشـكری، کارشناسان و صاحبنظران، شرکتها، مراکز دولتی، خصـوصی و 

ارگان های دریایی کشـور در جزیره کیش برگزار گردید. در این نمایشــگاه شرکت سیراف حضــورقدرتمندی 

داشت وبه عنوان یكی از شرکتهای تولیدی معتبر دانش بنیان عمالً توانســـــــت پیام محقق بودن شرکتهای 

تولیدی ایرانی را به کشورهای تولید کننده صنایع دریایی برساند. در این نمایشـگاه مدیرعامل سیراف جلسـات 

B.2.Bبا شیپ یاردهای چین،ترکیه،هلند و پرتغال داشتند. ضمناً، در این نمایشـگاه با توجه به گشــایش پروژه 

هابعداز تحریم  شرکتهایی از کشـــورهای مختلف  جهت همكاری برای صدور مشــــترك تجهیزات در ایران 

نشسـتهایی را با مدیرعامل شرکت برقرار کردندوبه بررسی اینكه چگونه میتوان از فناوریهای سیراف در تكمیل 

نیازمندیهای شیپ یاردهایشـــــان استفاده شود مذاکرات خوبی انجام شد که امیداست نتایج خوبی به ارمغان 

داشته باشد. درحاشیه این نمایشــگاه از شرکت سیراف به عنوان صنعت برتر در «بومی سازی تجهیزات صنایع 

دریایی» تقدیر به عمل آمد. در 10سال اخیر بعد از تحریم ها این نمایشگاه در صنایع دریایی کم نظیر بوده است 

به طوریكه در این دوره بیش از 200 شــرکت داخلی فعال در عرصـــه صـــنایع دریایی ، دریانوردی و بنادر و 

همچنین 68 شرکت و یانمایندگی خارجی از کشورهای هلند، آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلسـتان، امارات متحده 

عربی، ترکیه، چین، ژاپن،سوئد، کره جنوبی، سنگاپور، پرتغال، یونان، فنالند، رومانی، صربســـــتان، هند و . . . 

آخرین دستاوردها،تجهیزات و خدمات خود را در زمینه های بنادر و کشـتیرانی صنایع ساخت تعمیر کشــتی، 

- صنایع   فراساحلی، خدمات دریایی و بندری ، ساخت و تأمین  دریایی و ارائه قوانین، استانداردها و کنوانسـیو

نهای بین المللی در مرکز نمایشــــــــــــــــــــــــ  ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ  گ ا  ه ه ا   ی   ک ی    ش   ب ه   ن  ما ی    ش   م   ی   گ  ذ ا ر ن  د   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                            .                                                                                      

                                                                                                                                 .

   Hvalpsundنشست شرکت  سیراف با شرکت        

 دکترضیایی مدیرعامل سیراف طی جلسه ای با آقای توربن هنریكسن 

معاون بازرگانی  شرکتHvalpsun دانمارك، به معرفی تولیدات و  

شرکت و بررسی توانمندیهای طرفین پرداختند و در رابطه بـا سـاخت 

شناورهـای  ماهی گیری مذاکراتـی جهـت همكاریهای آتـی صـورت 

پذیرفت ودر این دیدار میهمانان از نزدیك ازواحد تولید و شناورسازی 

  .  بازدید نمودند                                                        
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