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دراین شماره میخوانید:
 

سخنی با رئیس جمهور، گفتگو با مدیر عامل،گزارش حضــور سیراف در نمایشـــگاه هاي 
خارجی وداخلی در سال 95،سیراف در سالی که گذشـت، معرفی واحدهاي نمونه سـیراف 

شماره 16 - خرداد 96 

شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی

فن آوران 



سرمقاله

سخنی با ریاست جمهوري دولت دوازدهم

ي
ر

ی/ خب
ش

وز
ی/ آم

م
ی عل

داخل
ه 

ری
ش

ن

ف
را

سی
ن 

ن آورا
ت ف

رک
ش

2

شروع سال جدید مصـــــادف با انتخابات ریاست جمهوري 

دولت دوازدهم اســت. با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم که 

میراث  دار شرایط نا بسـامان سیاسی و اقتصــادي منتج  از 

عملکرد نا مناســـب دولتهاي نهم و دهم بود می توان افقی 

روشــــن را از خروجی پایان دوره حکومت دولت یازدهم به 

روشــــنی دید. در دولت یازدهم برجام روزنه اي به اتفاقات 

خوب در اقتصاد کشور گردید، ثبات قیمت ارز باعث برگشت 

امید براي حرکت دوباره و باز شــدن دریچه به بازارهاي بین 

المللی و انرژي مضاعف براي کسـب و کار به وجود آورد. این 

حرکت ها در صــــنعت دریا هرچند ناچیز اما نقطه امید ي 

براي مدیران این صنعت بود. امروز بعد از گذشت چهار سـال 

با پشـــتیبانی دولت یازدهم و تلاش بی وقفه صنعتگران در 

حماِیت از این دولت، چرخه فعالیت اقتصادي حرکتی دوباره 

نموده واز رکود و سکون نجات یافته و در نتیجه برگشــــت 

رونق به بازار ایران شکل گرفت . حرکتهاي ایجاد شـده مردم 

را به صنعت پویا امیدوار نموده و ما صـنعتگران امیدواریم که 

صاحبان صنایع محیط امن را براي سـرمایه گذاري و چرخه 

اقتصـادي مشـاهده نمایند. ضمن سپاسگذاري از فعالیتهاي 

انجام شــده روي ســخنان ما با ریاســـت جمهوري دولت 

دوازدهم است و می خواهیم به صراحت بگوییم.

- ما صنعتگران امیدواریم که با توجه به رونق کسـب و کار به 

برگرداندن فرهنگ و تلاش در میان کارگران و منابع انسـانی 

کشـور عزیزمان مجدداً اقدامات لازم صورت پذیرد. فرهنگی 

که ریشه در تاریخ کشور عزیزمان دارد.

- ما صنعتگران امید داریم با تصویب و اجراي صحیح قوانین 

در بحث کار، ادارات دارایی، بیمه و گمرك از کلیه بروکراسی 

هاي اضافه و غیر منطقی که روند توسعه صـنعت را کند می 

نماید جلوگیري بعمل آید.

- امیدوار هسـتیم با ایجاد سیاستهاي صحیح بین المللی در 

هرچه رونق بخشیدن به ارتباطات بین المللی در جهت ورود 

تکنولوژي هاي جدید و صدور توانمندیهاي صنعت گران این 

مرز و بوم خصوصاً صنعتگران دریایی اقدام شود.

- این امید را داریم با جلوگیري و مقابله با مفساد اقتصـادي، 

سیاسی و اجتماعی محیطی امن براي کســـب و کار فراهم 

گردد، محیطی به دور از اختلاســها، کارشــکنیها و بازیهاي 

ناجوانمردانه سیاسی و اجتماعی.

در آخر همانگونه که ما صـــــنعتگران دریایی که در دولت 

یازدهم تنها داشـته خود یعنی تلاش، اراده و امید را با شــما 

همراه نمودیم در ادامه نیز پا به پاي شـــما در این راه همراه 

خواهیم بود.

                                  به امید ایرانی آباد



گفت وگو

نگاه شما به شرکت سـیراف در سـال 95 چگونه بوده 

است؟

سال 95 با توجه به فعالیت سیراف در بخش تحقیق و توسعه 

پربارترین و هدفمندترین سـال در رویکرد تحقیق و توسـعه 

در جهت رضایتمندي مشــــتري بوده است. ما در سال 95 

توانســتیم با توجه و تمرکز در بحث دانش بنیان و تحقیق و 

توسـعه و ضـمن حمایتهایی که دولت یازدهم از شـرکتهاي 

تحقیقاتی و دانش بنیان داشت در رابطه با شناورهاي جدید 

مورد نیاز صــنایع مانند پروژه هاي بندرســازي و صــنعت 

پرورش ماهی و .... به موفقیت هاي زیادي دست یافتیم.

آیا از کل فعالیتهاي خود در سال 95 راضی بوده اید؟ و 

مهمترین دستاورد شما در سال 95 چه بوده است؟

تمامی فعالیتهاي سـیراف طبق هدفگذاري که در ابتداي هر 

ســــــــــــال پایه گذاري می گردد حرکت می کند، این 

هدفگذاريها مربوط به استراتژي سه ساله سیراف می باشـد 

وآنچه که مسلم است علیرغم تمامی مشکالت اقتصـادي در 

کشـور مجموعه ما به 80% از  اهداف تعیین شده خود دست 

یافته است.

با توجه به اینکه در ســال 95 تحقیق و توســـعه و 

نوآوري در سیراف پررنگ بوده اسـت آیا این هدف را 

در سال 96 نیز دنبال می نمایید؟

باور ما بر این اســــــــت که تولید در هیچ جاي دنیا بدون 

پشتیبانی واحد تحقیق و توسعه امکان پذیر نمی باشد.یقیناً 

ما در سال 96 با توجه به موفقیتهایی که در سال گذشـته در 

واحد تحقیق و توسعه دسـت یافتیم ، پس بنابراین این هدف 

را در ســــال جدید نیز دنبال خواهیم نمود. به عنوان مثال 

گواهینامه فنی مهندســــی و ایجاد ثبات ما زمانی از جمله 

فعالیتهاي واحد تحقیق و توسـعه می باشــد و نتیجه نهایی 

همه اینها رضایت مندي مشتریان رادربر خواهد داشت .

با توجه به تحوالت دولت یازدهم و دوازدهم پـــیش 

بینی شما براي سال جدید چیسـت؟ و فکر میکنید با 

چه مشکالتی مواجه خواهید شد؟

دولت یازدهم تالش خود را در رفع مشـــکالت اقتصـــادي 

مملکت با تمام قوا انجام داد و براي رفع فسادهاي اقتصـادي 

دولت قبل تالش زیادي شد.

همچنین چرخه اقتصـــادي را مجدداً به حرکت وا داشت.ما 

نیـز در این میان تمام تالش خود را خواهیم کـرد تا آن راه را 

پیش بگیریم و هدف گذاریهاي انتخاب شده را دنبال نمائیم 

و با حرکتهاي پویا گامی در جهت پیشــرفت کشـــور انجام 

دهیم.

از این رو با فضا دادن به نیروهاي جوان و استفاده از ایده هاي 

جدید و به روز نوآوري را در مملکت پررنگ کنیم.

آیا در سال 96 بحث صادرات در هدف گذاري شرکت 

تعریف شده است؟

بله توسعه صـادرات در سـال 96 در نظر گرفته شـده اسـت. 

امسـال ما در نظر داریم با برندهاي مطرح جهان به نحوي به 

مشـــارکت در محصــــوالت بپردازیم و این نیازمند تالش 

هدفمند و حمایت دولت میسر خواهد شد.

گفتگو با مدیر عامل در رابطه با تحوالت دولت یازدهم و دوازدهم و هدف گذاریهاي شرکت 
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     گزارش

به گزارش خبرنگار اقتصـــــادي باشگاه خبرنگاران؛ صید و 

پرورش ماهی به روشـــهاي قدیمی عالوه بر ســـختی کار، 

نیازمند به فضـــــاهاي خاص بوده و هزینه تمام شده باعث 

میگردد که تولیدکننده و مصــــــرف کننده هر دو ناراضی 

باشــــند. از این رو اســــت که به وجود آوردن راهکارهاي 

جایگزین می تواند براي رفع این مشــکالت چاره ساز باشد، 

که از آن جمله می توان به اســـــتخرهاي پرورش ماهی در 

قفس اشـــاره کرد. یکی از روش هاي موثر که این روزها در 

بســـیاري از کشـــورهاي دنیا مورد استفاده قرار می گیرد 

پـرورش ماهـی در قفس در دریا است. در این روش ماهـی 

محصور در یک قفس در دریا یا دریاچه پرورش داده می شود 

و ماهی درون یک قفس یا سبد قرار می گیرد و آب به صورت 

آزاد بین منبع آبی و قفس در جریان است .

آمار و اطالعات جهانی حاکی از آن اســت که تقاضـــا براي 

مصرف آبزیان در سراسر دنیا رو به افزایش است، در کشور ما 

نیز به دلیل محدودیت منابع آبی در آبهاي داخلـی و کاهش 

صـــــید برخی از گونه هاي دریایی، پرورش ماهیان و دیگر 

آبزیان دریایی به عنوان راهکار مطمئن و مقرون به صرفه در 

تامین پـروتئین مورد نیاز،  این روش مــی تواند جایگــزین 

مناسبی باشد. قابلیت تولید منظم، شرایط مناسب پرورشی، 

عدم آلوده سازي محیط، هزینه سرمایه گذاري نســبتا کم و 

بازدهی اقتصادي مناسب از دیگر مشوقهاي این امر هستند، 

به لحاظ تجاري نیز این روش می تواند محصـــول خود را با 

کمیت و کیفیت مطلوبتري به بازار عرضه کند. ترویج صنعت 

پرورش آبزیان در قفس می تواند شامل آبزیان حالل با هدف 

بازارهاي داخلی و کشـــورهاي مســـلمان باشد و حتی در 

جایگاه صادراتی نیز میتواند کاالیی ارزآور باشد. 

قابلیت دیگر این روش اشــــتغالزایی آن بوده که به ویژه در 

مناطق محروم و توســـــعه نیافته می تواند براي گروه هاي 

بزرگی از مردم شــغل و رفاه تامین کند. همچنین این روش 

می تواند جایگزین خوبی براي روش هاي منســـوخی نظیر 

صــــید پره و یا اســــتفاده از قایق ها و لنج هاي نامطمئن 

باشد.پرورش ماهی در قفس مانند هر کســـــب و کار دیگر 

دربرگیرنده الزامات ، ظرفیت ها و فرصــت هایی اســت که 

مدیریت این موارد می تواند ضـامن موفقیت طرح باشـد و با 

توجه به ابعاد و ویژگی هاي طرح می توان آن را به صـــورت 

نامحدود گسترش داد.
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پرورش ماهی در قفس جهشی نوین در صنعت دریایی کشور



 واحد تدارکات و پشتیبانی

لطفا خود را معرفی کرده و در مورد فعالیت خود در ســــــیراف 

توضیحاتی بفرمایید ؟

ضمن تشکر از نشریه پربار شما، فرح میرزایی هسـتم ،کارشناس ارشد زبان 
انگلیسی و مدیر واحد لجستیک و تامین شرکت سیراف که از سال 1391 تا 
کنون افتخار همکاري در این شرکت را دارم و در بخشــــهاي مختلفی من 
جمله اداري،فروش و در حال حاضـر در واحد تامین  و تدارکات فعالیت می 

کنم . 

انگیزه  موفقیت شما چه بوده ؟

مســلما موفقیت خود یکی از مهمترین اهداف و انگیزه هاي هر فردي براي 
فعالیتش  می تواند باشـد همچنین  اهدافی چون  کارآمد و تاثیرگذار بودن 
وقتی با اهرم هایی مانند عالقمندي ، پشـــتکار و عرق ملی همراه شود ذاتا 
زاینده موفقیت خواهد بود و مسلما داشتن برنامه و هدف پایه هاي اصلی هر 

موفقیتی است . 

هرچند حتی اگر تمام اینها لحاظ شود، داشتن استادي که صبورانه کاسـتی 
هاي شـما را تحمل و همواره و بی دریغ در پی آموزش و ارتقاء شـما باشــد 
خود بهترین انگیزه و عامل موفقیت می تواند تعریف شود. مســلما حمایت 
ایجاد شده از فرآیند مدیریت سیستم بوده که  بسـتر بهبود و ارتقاء فعالیتها 
و استعدادهاي مدیران و پرسنل این شرکت را فراهم نموده اسـت. فرصـتی 
که شـاید اگر در تمام شـرکتها و صــنعت تکرار شــود شــاهد شــکوفایی 

استعدادهاي داخلی بیشماري باشیم.

 

 استراتژي شما براي سال جدید چیست ؟

در سـال جدید هم به امید خدا حتما تالش خواهم نمود با باال بردن ســطح 
علمی و دانش کاري خود و با تالشـی بی وقفه در جهت دسـتیابی به اهداف 
شرکت که اولویت دادن به استانداردسازي ، فرصت سازي براي محصـوالت 
قابل رقابت داخلی و واردات مسـتقیم محصــوالت استاندارد با سطح کیفی 
بسـیار باال از برندهاي مطرح دنیا در راستاي باال بردن سطح کیفی تولیدات 
است ،سهم بیشـتري در موفقیت هاي آن داشته باشم. چرا که براي رسیدن 

به قله هاي بلندتري از موفقیت راه طوالنی در پیش دارم. 

واحد تولید

لطفا خود را معرفی کرده و در مورد فعالیت خود در ســــــیراف 

توضیحاتی بفرمایید ؟

علی بهنام پور، داراي مدرك کارشناسـی ارشـد مهندسـی مکانیک گرایش 

ساخت وتولید هستم. مدیر واحد برنامه ریزي تولید وکنترل کیفیت شرکت 

فنی مهندسی فن آوران سـیراف، از سـال 1393 تاکنون افتخار همکاري در 

این شرکت را دارم  .

انگیزه فعالیت موفق شما چه بوده ؟

سمت رهبري یک تیم براي یک نیروي جوان هیچگاه خالی از مشـــکالت و 

ناامیدي، مخصـوصا در ابتداي کار نمی باشد، مخصــوصا زمانی که این نیرو 

یک فرد جوان کم تجربه باشـد. حال باید گفته شـود که موفق ترین افراد، به 

خاطر اینکه به دنبال پول، شهرت یا قدرت بودند موفق نشـــدند. آنها موفق 

هسـتند چون یک نیرویی عمیق در وجودشان پیدا کردند که انگیزه شان را 

براي ادامه مســــیر مهیا کند. دیگر اینکه عوامل ذیل در جهت ارتقاء سطح 

کیفی اینجانب دســت به دســـت هم دادند تا قله هاي ترقی را یکی پس از 

دیگري فتح کنم که این عوامل عبارتند از، حمایت همه جانبه مدیریت ارشد 

و هیأت مدیــره در جهت موفقیت اینجانب، وجود رابطه خوب همکاري بین 

مدیران و تمامی پرسنل، وجود زمینه هاي کاري و پیشـــــــرفت شغلی و 

اطمینان مدیریت ارشــد به بنده براي ارتقاء و بهره وري در این ســـازمان، 

داشتن همکارانی با تخصص و تجارب مفید در جهت اجرایی شدن اهداف.

استراتژي شما براي موفقیت چیست ؟

پیشرفت و ترقی در گرو کار و تالش دائمی به وجود می آیند. می بایسـت هر 

روز و در هر زمان، براي رسیدن به آن تقال کنید. موفقیت هم چیزي جز این 

نیست. پشـتکار و ثبات قدم معجزه می کند؛ روزي فرا میرسد که در زندگی 

خود یک دنیا تفاوت احســاس می کنید. دست به هر چیز می زنید طال می 

شود و در هر رشته اي که وارد می شوید، چیزي جز پیشــــرفت و موفقیت 

انتظارتان را نمی کشد.

معرفی

واحدهاي نمونه سال 95 شرکت فن آوران سیراف

ي
ر

خب
 /

ی
ش

وز
آم

 /
ی

م
عل

ی 
خل

دا
ه 

ری
ش

ن

ف
را

سی
ن 

را
آو

ن 
 ف

ت
رک

ش
5



سیراف در سالی که گذشت

ســال 95 ســالی پربار و پرتالش براي مدیریت و پرســنل 

تالشـگر سـیراف بود. سـالی در چارچوب هدف گذاري هاي 

منتج از استراتژي هاي شرکت، مســیري با اهداف و با نتایج 

عملکردي بســـیار درخشــــان بود. حضــــوري پررنگ و 

افتخارآفرین در مجموعه شــــــرکتهاي دانش بنیان با 14 

محصـول دانش بنیان تائید شده و گسـترش دوچندان بحث 

تحقیق و توسـعه در سـازمان ســیراف با دریافت گواهینامه 

تحقیق و توسعه و پروانه فنی مهندسـی را میتوان گوشـه اي 

از تحوالت مثبت سیراف دانست.

حضـور فعال سیراف در عرصه مذاکرات و تجارت بین المللی 

نیز جایگاه بین المللی سیراف را جهت حضـــور در بازارهاي 

منطقه گسـترش داد.حضـور در 13 نمایشــگاه بین المللی 

تخصصـی در قالب پاویون، غرفه دار و بازدید کننده و بازدید 

8 شـرکت بین المللی از یارد ســیراف در جهت همکاریهاي 

فی ما بین گوشه اي از این بازخوردها می باشد.

فعالیتهاي سیراف به عنوان تنها برند تولید تجهیزات دریایی 

در ایران و یکی از شـــرکتهاي فعال در تولید شـــناورهاي 

تخصصی در سال 95 نیز رشد چشمگیري را نشـان می داد. 

حضور فعال در تمامی نمایشگاهاي تخصصی صنایع دریایی 

و آبزي پروري، تولید بیش از 5 محصــول جدید و معرفی 4 

نوع شـناور طراحی و تولیدي ســیراف به جامعه دریایی نیز 

گوشه اي از دستاوردهاي داخلی سیراف می باشد.

انعقاد قراردادهاي مشـــارکت با برندهاي معتبر بین المللی 

همانند Mitsubishi و Garmin مؤید جایگاه سیراف و 

روند رو به رشد آن در عرصـه هاي مختلف داخلی و خارجی 

است.

مدیریت و پرسنل تالشگر سـیراف امیدوارند بتوانند تالشـی 

هدفمند جایگاه صنعت پویاي ایرانی را به جامعه بین المللی 

دریایی نشـــانده و نماینده اي شایســــته براي این عرصه 

تخصصی باشند.

به امید خدا
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گزارش

- حضـور نمایندگان سیراف جهت بازدید از نمایشــگاه آبزي   

پروري خاورمیانه و آســــیا 2 الی June 4 ترکیه (ازمیر) این 

شرکت به عنوان صاحب غرفه در دهمین همایش ملی و اولین 

جشـنواره فرهنگ و مدیریت جهادي 24 الی 25 مرداد ماه که 

از طرف معاونت فناوري رئیس جمهور (دانش بنیان) بصـورت 

پاویون مشــــترك با سایر شرکتهاي دانش بنیان در موزه باغ 

دفاع مقدس برگزار گردید.

 - حضــور نمایندگان سیراف جهت بازدید از نمایشـــگاه بین 

المللی آبزي پروري 15 الی 17 شهریور، دانشگاه گیالن.

 - شرکت در پاویون تخصصی ج.ا.ا.

 SMM نمایشگاه صنایع دریایی و کشـتی سازي هامبورگ - 

در تاریخ 16 الی 19 شهریور.

 - حضــــــــور نمایندگان سیراف جهت بازدید از چهارمین 

نمایشــــــــــــــگاه بین المللی دریایی جمهوري اسالمی

 (IRAN SEA EXPO) الی 3 الی 5 مهر مصلی بزرگ تهران.

 - شرکت به عنوان صاحب غرفه در دومین جشـنواره ملی دریا 

مســیر پیشـــرفت در حوزه شرکتهاي دانش بنیان دریایی و 

مسـابقات دانش آموزي و دانشــجویی 17 الی 19 آبان ماه در 

موزه باغ دفاع مقدس.

- حضــور نمایندگان سیراف جهت بازدید از نمایشــگاه بین   

 IFEX المللی صنعت، تولید و تجارت آبزیان و غذاهاي دریایی

16 الی 19 آذرماه نمایشگاه بین المللی.

- حضور نمایندگان سیراف جهت بازدید از دومین نمایشـگاه   

تخصصی توانمندیهاي دریایی، بندري و صنایع وابسته 28 الی 

30 دي بوشهر.

- حضــور نمایندگان سیراف جهت بازدید از سومین همایش   

ملی مدیریت جهادي با شـــعار مدیریت جهادي الزمه تحقق 

اقتصــــاد مقاومتی 18 بهمن 1395 مرکز همایش هاي بین 

المللی صدا و سیما.

-شرکت به عنوان صاحب غرفه در نخســــتین نمایشــــگاه   

توانمندي هاي صنایع کوچک و متوسط شهرك هاي صنعتی.

حضور سیراف در نمایشگاههاي داخلی و خارجی
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     اخبار

تصویب دیدگاه هاي ایران در اولین جلسه مجمع 

(IHO) عمومی سازمان بین المللی هیدروگرافی

با توجه به تغییر ساختار سازمان بین المللی هیدروگرافی و 

لازم الاجرا شدن آن از هشــــتم نوامبر 2016، اولین مجمع 

عمومی ســــــازمان بین المللی هیدروگرافی از 4 لغایت 8 

اردیبهشت سال 96 (24 لغایت 28 آوریل 2017) در کشـور 

موناکو برگزار گردید.

به گزارش مارین نیوز، همزمان با این اجلاس که با حضــور 

نمایندگان 86 کشـور عضـو و همچنین تعدادي از شرکتها و 

موسسـات مرتبط با موضوع هیدروگرافی تشـکیل شده بود، 

نمایشــــــــگاهی جهت ارائه آخرین دستاوردها در حوزه 

تجهیزات هیدروگرافی، تولید نقشـــــــــه هاي کاغذي و 

الکترونیکی و نرم افزارهاي مربوطه برگزار شد.

در گفتگو با مدیر داخلی سیراف:

 توسعه در سخت افزار و فضاهاي تولیدي یارد شناورسازي سیراف

 خانم مهندس فاتح مدیریت داخلی شرکت در گفتگو با نشــریه داخلی سیراف خبر از توسعه چشـــمگیر در سخت افزار و 

فضاهاي تولید یارد سیراف داد. فاتح در این رابطه افزود: افزایش فضاي ساخت شناور در سالن شماره 2 به مساحت 500 متر 

مربع براي تولید شناور و نصب جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن در سالن شماره 1، تجهیز یارد ساخت شناور به دستگاههاي 

مدرن گیوتین و خم هیدرولیک از جمله فعالیت هاي بعمل آمده در ارتقاء واحدهاي تولیدي شرکت میباشـد. این فعالیت ها 

با اشتغال زایی و افزودن 10 نفر نیروهاي انســـانی جوان به مجموعه تولید و واحد هاي فنی از دیگر دستاوردهاي سیراف در 

سال 95 می باشد.

تدوین استانداردهاي بین المللی رده بندي در 

حوزه فراساحل

حسـن رضا صفري با بیان  اینکه  موسســات رده بندي در 

حوزه فراساحل خدماتشان را در اختیار عموم صنعت دریایی 

گذاشته و توانســـتند خود را اثبات کنند، اظهار داشت : این 

نوع خدمات کاملترین نوع تضـــمین کیفیت و تضــــمین 

عملیات در عرصـه هاي مختلف راهبري شــناورها و ســایر 

تجهیزات و محصـــــــولات صنعتی است که بر این اساس 

خدمات موسســـــــات رده بندي از حوزه دریایی به حوزه 

فراساحل نیز گسترش پیدا کرد.

وي بیان داشت: موسســــه رده بندي ایرانیان بعد از اینکه 

توانســت خود را عرصه دریایی بصــورت بین المللی تثبیت 

نماید، تلاش کرد در عرصـه فراســاحلی خود را راه اندازي و 

تثبیت نماید.

دریافت گواهینامه تحقیق و توسعه و پروانه فنی 

مهندسی براي شرکت فن آوران سیراف

شرکت سیراف در راسـتاي سـازماندهی اسـتانداردسـازي و 

توسعه بخشــهاي R&D و فنی خود و براساس ممیزيهاي 

بعمل آمده توسـط وزارت صـنعت، معدن و تجارت جمهوري 

اســلامی ایران موفق به دریافت گواهی تحقیق و توســـعه و 

پروانه فنی مهندسی گردید.

 این موفقیت را به مدیریت، پرسنل و جامعه دریایی کشور 

  تبریک میگوییم.
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