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 پیشگفتار

های صنعت تعمیر و ساخت  های مهم در توسعه صنایع دریایی کشور، توسعه زیرساخت یکی از بخش

شود و هرگونه  سازی همچون صنعت خودروسازی جزو صنایع مادر شناخته می باشد. صنعت کشتی کشتی می

تواند همزمان صنایع وابسته در کشور از قبیل صنعت فوالد، ساخت تجهیزات و  پیشرفت در این صنعت می

های  تکنولوژی ساز پیشرفت و ورود آالت و سازندگان قطعات را فعال نماید و ضمن ایجاد اشتغال، زمینه ماشین

 نوین در صنایع دریایی گردد. 

 

و  1391های  طی سالتوسعه صنایع دریایی منظور اطالع از وضعیت این صنعت در کشور، صندوق  هب

آوری اطالعات آنها نموده است که تحلیل اطالعات  یاردها و جمع اقدام به بازدیدهای میدانی از شیپ 1392

ارائه شده و امید است آمار میدانی و اطالعات تحلیلی ارائه شده نقش موثر و  حاضر طی گزارشمذکور 

 ،نخست گزارش بخشداشته باشد. در این حوزه ریزی صحیح  سازی مدیران ارشد و برنامه مناسبی در تصمیم

ی های بازار شناسای آخرین وضعیت بازار این صنعت در دنیا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نیازمندی

اند و پس از آن بر اساس اطالعات بدست آمده از بازدیدهای میدانی و همچنین آمارهای اخذ شده از  شده

 . وندمعرفی ش یدقیقنسبتاً های این صنعت به طور  ظرفیتسعی شده است کشور،  دریایی های سایر ارگان

 

که از این  استبرآورد شده  CGT 123،222  در ایران مجموعا ازیـس کشتیکارخانه های بالقوه  ظرفیت

طی ده سال مربوط به ظرفیت ساخت کشتی های سایز کوچک و متوسط است. آن  CGT 92،222مقدار 

 GTحدود ساالنه ظرفیت مجموع با سایز متوسط شناور انواع فروند  19 ساالنه اخیر در کشور به طور متوسط

های سایز کوچک و ساخته شده است. همچنین مطالعات صورت گرفته در بخش تعمیرات شناور 10،222

فروند شناور فلزی  011ها حدود  کارخانهظرفیت بالقوه های موجود،  دهد که با زیرساخت می نیز نشان متوسط

یاردهای    مجموع شناورهای تعمیر شده در شیپ 1391است که در سال  سایز متوسط است و این درحالی

 کفروند شناور سایز کوچ 322فروند بوده است. این آمار در حالی ارائه می شود که ساالنه حدود  232داخلی 

کمتر از یاردهای داخلی از این بازار  و متوسط با پرچم داخلی نیاز به انجام تعمیرات داشته و سهم شیپ

 باشد. می درصد پنجاه
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 سازی بازار جهانی صنعت کشتی -1

و با توجه  شود تخصصی انجام میمعموالً در یک مرکز و  شود گفته می ها کشتی وساز ساختازی به س کشتی

 نقش مهمی در تواند میاست، صنایع مادر  در زمرهسازی همچون صنعت خودروسازی  نعت کشتیص به اینکه

های بارز این  نمونه. ای برای رشد صنایع گوناگون باشد و زمینه ایفا نموده توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور

گذاری کردند.  سازی پایه تی خود را براساس صنعت عظیم کشتیامر ژاپن و کره جنوبی هستند که رشد صنع

میالدی از آن به نحو احسن استفاده  1932و 1902های بطوریکه در ابتدای فرآیند توسعه صنعتی خود در دهه

و هم اکنون نیز از بزرگترین سازندگان کشتی در دنیا به شمار  ندو انبوهی از زنجیره صنایع خود را فعال نمود

  .ندرو می

 

راساس اصول و مفاهیم شوند ب ترین کشورهای دنیا محسوب می پیشرفته وژاپن و کره جنوبی که امروزه جز

نساجی، الکترونیک و ماشین  گوناگون از قبیل حوزه فعالیت خود را در صنایع لیانتجارت صنعتی، در طول سا

اند بر برتری خود  د و همواره تالش کردهان اند اما هیچ گاه صنعت کشتی سازی را ترك نکرده سازی تغییر داده

سفارشات درصد از بازار  13درصد و ژاپن  30کره جنوبی  درصد، 34چین  امروزه .بر این بازار بیافزایند

میلیون  40سازی در جهان به حدود  های کشتی مجموع ظرفیت کارخانه. سازی دنیا را در اختیار دارند کشتی

CGT  302در بخش تجاری و نفت و گاز حدود  2213این صنعت در سال می رسد و حجم گردش مالی 

 میلیارد دالر بوده است.

 

 های تجاری کشتی -1-1

مابین تقاضا و عرضه برای  تعادلسازی در جهان با بحران شدیدی روبروست. عدم  کشتیدر حال حاضر 

های حمل و نقل دریایی باعث کاهش شدید سرمایه درگردش مالکان شده  نرخ قابل توجهها و کاهش  کشتی

دهد که حکایت از کاهش حجم  های اخیر را نشان می ها در سال سازی ( حجم تجارت کشتی1است. نمودار )

باشد. در همین حین به علت شرایط ویژه اقتصادی در کشورهای پیشرفته شاهد  قراردادهای ساخت کشتی می

 2221ایم و با کاهش هزینه حمل از ابتدای سال  ای نیز بوده گیر قیمت حمل دریایی مواد فله مکاهش چش

( به خوبی قابل 2در حال کاهش بوده است که در نمودار ) دائماً 2212میالدی، قیمت کشتی نیز تا سال 

 مالحظه است.

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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 ها در دنیا سازی فعالیت های تجاری کشتی -( 1نمودار )

 

 
 قیمت جهانی اجاره شناورهای فله بر -( 2نمودار )

 

برها، تانکر، خدماتی، باربری عمومی و  صنعت کشتی سازی شامل تولید و ساخت انواع شناورها از قبیل فله

قابل توجهی بوده  نوسانات شاهد جهان طی ده سال گذشتهدر صنعت این باشد.  شناورهای کانتینری می

 2229تا  2221از ابتدای سال  لیمیالدی شاهد رشد مداوم بوده و 2221تا  2223های  در فواصل سالاست. 

میالدی این صنعت  2212میالدی و همزمان با بحران مالی جهانی رشد منفی به خود دیده است. طی سال 

رشد منفی  دوباره 2211در مسیر رشد قرار گرفت لیکن دیری نپایید که طی سال  تا حدودی احیا و مجدداً

توان بازتابی از شرایط ضعیف اقتصادی، بحران  حرکت کند صنعت کشتی سازی را می را آغاز کرد.د خو

 های بخش حمل و نقل دانست. های منطقه یورو و عدم دسترسی به وام بدهی
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جنوبی قرار  کشتی سازی تا حد زیادی تحت اختیار کشورهای آسیایی از قبیل ژاپن، چین و کره صنعت

% آن در اختیار 12میالدی بیش از  2212سفارشات ساخت شناورهای تجاری بزرگ در سال  از مجموع .دارد

را به  2212باشد. چین حجم بزرگی از سفارشات ساخت شناورهای جدید در سال  الذکر می کشورهای فوق

های کشتی  خانهدرصد سفارشات ساخت در این سال مربوط به کار 34بطوریکه  ،خود اختصاص داده است

درصد از سهم سفارشات ساخت در سال  30درحالیکه کشور کره جنوبی با داشتن  ی چین بوده است،ساز

در حال احیای جایگاه خود در رهبری این صنعت می باشد، کشورهای نوظهوری از قبیل ویتنام، هند،  2212

 ترکیه، برزیل و فیلیپین رشد چشمگیری در جذب سفارشات در این سال داشته اند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درصد شناورهای تحویلی نوساز توسط کشورهای صاحب صنعت کشتی سازی -( 3نمودار )
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 درصد سفارشات ساخت شناور به کشورهای صاحب صنعت کشتی سازی -( 4نمودار )

 

میالدی مجموع سفارشات ساخت شناور نسبت به مدت مشابه روند کاهشی داشته است و  2212در سال 

مجموع تناژ باربری  اند. شان را به مشتریان تحویل داده بیشتر از تعهد قراردادیکارخانجات، تناژ ناخالص 

میلیون تن بوده است و در طول این دوره تقاضای ساخت تنها برای  2/19شناورهای ساخته شده در این سال 

بهبود  کلیدی دو عامل از های اضافی این ظرفیتو سازی بوده است  های کشتی یک سوم ظرفیت کل یارد

گذاری بیش از حد در  سرمایه و گذشته سال 32در طول  سازی کشتی کارخانجات دروری  های بهره شاخص

 شود.  این صنعت ناشی می

در شناور باشد، بخوبی تعداد و میزان تولید  می (Clarkson) کالرکسون ( که حاصل تحقیق موسسه0نمودار )

 دهد. را نشان می 2210 بینی آن تا پایان سال های گذشته و پیش طی سال
 

 
 های اخیر تعداد شناورها و سفارشات ساخت در طی سال -( 0نمودار )
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دهد، در  میالدی منتشر شده نشان می 2213موسسه کالرکسون که طی ماه مارس سال  تحقیقاتنتیجه 

های کشتی سازی به بیش از  میالدی مجموع سفارشات ساخت به کارخانه 2221تا  2223های  فواصل سال

یعنی  2221و  2221های  % سفارشات ساخت مربوط به سال02میلیارد دالر رسیده است که بیش از  122

مورد سفارش ساخت  1219میالدی، تنها  2212ج قیمت ساخت بوده است. همچنین در سال دوره او

 میلیارد دالر به کارخانجات سفارش شده است.  12شناورهای بزرگ با مجموع گردش مالی 

 
 در صنعت ساخت کشتی (New Ordersساالنه ) گذاری سرمایه حجم -( 3نمودار )

 

% آن 12مربوط به صنایع فراساحل و  2212است که بیش از دو سوم سفارشات ساخت در سال  ذکرقابل 

را داشته  2212کشور نروژ باالترین حجم سفارشات ساخت در سال  در این میان مربوط بخش گاز بوده و

 است. 

 

میالدی  2212باشد. در سال  قیمت نهایی ساخت شناور تا حدودی وابسته به بازار سفارشات ساخت می

% کاهش داشته و این در حالیست که این کاهش قیمت در شناورهای 11متوسط قیمت ساخت کشتی حدود 

( نشان داده 0% بوده است. همانطور که در نمودار )3% و برای شناورهای حمل میعانات گازی تنها 13بر  فله

ند نزولی داشته و میزان رو 2213ماه منتهی به سال  11سفارشات ساخت کشتی در  شده است، حجم کلی

% بوده است. طی این مدت حجم تحویلی به مشتریان توسط 22کاهش سفارشات ساخت طی این مدت 

که میزان سفارشات ساخت شناور جدید طی  بوده در حالی CGTمیلیون  41های کشتی سازی حدود  شرکت

ن بوده است. این کاهش میلیون ت 40 (DWT)و با مجموع ظرفیت حمل  CGTمیلیون  23این مدت تنها 

 ساخت کشتی دانست. قیمتمیزان سفارشات را می توان از مهمترین علل کاهش  قابل مالحظه در
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 های گذشته قیمت ساخت کشتی تجاری طی سال –( 1نمودار )

 

 های خدماتی فراساحل کشتی -1-2

دهد  میالدی منتشر شده نشان می 2213نتیجه تحقیقات موسسه کالرکسون که طی ماه مارس سال 

 112حدود  (Orderbook) میالدی 2213ساخت شناورهای تجاری سال در دست سفارشات مجموع میزان 

 % از حجم سفارشات بخش فراساحل مربوط12میلیارد بوده است. حدود  112میلیارد دالر و بخش فراساحل 

باشد. در این بین حجم بازار شناورهای خدماتی فراساحل  به تجهیزات حفاری، استخراج و تولید نفت و گاز می

 میلیارد دالر گزارش شده است.  20شده حدود  داده سفارشاتاز میزان 

    

 
 2213سال  -صنعت فراساحل و تجاری ساخت در دست سفارشات مجموع  –( 1نمودار )
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میالدی نتایج مطالعه بازار شناورهای خدماتی فراساحل را منتشر  2212ماه می سال موسسه مذکور در 

% و سهم شرکت 0سهم بازار ایران از شناورهای فراساحل در منطقه خاورمیانه  مطالعاتطی این  .نموده است

 % گزارش شده است. 20نفتی آرامکو عربستان سعودی 
 

 
 بازار شناورهای فراساحل در منطقه خاورمیانه –( 9نمودار )

 

باشد. گزارش مذکور نشان  از نکات قابل توجه این گزارش نرخ اجاره این نوع شناور در منطقه خاورمیانه می

دالر آمریکا دارای  9222دهد نرخ اجاره شناورهای لنگر انداز در چند ساله اخیر بطور متوسط در بازه  می

که نرخ شناورهای خدماتی در همین زمان روند نسبتا صعودی داشته هرچند  ت. درحالینوسان اندکی بوده اس

 میالدی متوسط نرخ اجاره این نوع شناورها ثابت بوده است.  2212و  2211طی سال 
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 نرخ اجاره روزانه شناورهای فراساحل شامل لنگر انداز و خدماتی در منطقه خاورمیانه –( 12نمودار )

 

نتایج بررسی اجاره ، خود 2213سال نیز در شماره سوم  Fearnley Offshore Supply آمریکاییمجله 

های این گزارش شامل مشخصات کامل  شناورهای خدماتی در مناطق مختلف جهان را منتشر نمود. داده

های  باشد. جهت مقایسه آمار ارائه شده در گزارش موسسه کالرکسون، نرخ شناور، مدت اجاره و نرخ آن می

( آورده شده است که بسیار 1ده و در جدول )اعالمی توسط مجله فوق الذکر در منطقه خاورمیانه نیز ارائه ش

 نزدیک به آمار ارائه شده در گزارش موسسه کالرکسون است.   
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 نرخ اجاره روزانه شناورهای فراساحل در منطقه خاورمیانه –( 1جدول )

 Fearnley Offshore Supplyدر مجله  
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مطالعه بازار شناورهای فراساحل و میالدی ضمن بررسی و  2212در گزارش موسسه کالرکسون در سال 

های این دسته از شناورها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش که  نرخ چارترینگ آنها قیمت

تر،  نمودار آن در زیر آمده است شناورها در دو دسته خدماتی و لنگر انداز تقسیم شده و برای بررسی دقیق

 سال سن مقایسه شده اند. 22سال و  12سال،  0نوساز، تا سن  های شناورها بر اساس سن آن در دسته

 

 
 فراساحلی شامل لنگر انداز و خدماتی شناورهای قیمت  –( 11) نمودار

 

 کشتیرانی حوزه اصلی بازیگر پنجاه انگلیس لویدز موسسه میالدی 2213 سال می ماه گزارش اساس بر

 0/33 موتور قدرت مجموع و 122 از باالتر ناخالص تناژ با فراساحل پشتیبانی شناور فروند 3124 مجموعا

 گزارش با آن مقایسه و باشد می فعالیت حال در جهان مختلف نقاط در که دارند اختیار در بخار اسب میلیون

 بخار اسب 033،423 موتور قدرت مجموع با جدید شناور فروند 10 افزایش از نشان سال همان فوریه ماه

 و PSV نوع از شناورها این از فروند 3222 بر بالغ که دهد می نشان کالرکسون موسسه آمار همچنین. دارد

AHTS باشند می. 
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 متوسط و بخار اسب 3331 موتور قدرت متوسط با فراساحلی شناور فروند 30 دارای مجموعا ایران کشور

 از% 30/2 سهم دارای و شناور تعداد لحاظ از 20 رده در مشخصات این با که باشد می 1913 ساخت سال

 .است تامل قابل گاز و نفت منابع بودن دارا در ایران کشور جایگاه به توجه با و باشد می کل ظرفیت
 

 ناوگان شناورهای خدماتی فراساحل بر اساس آمار موسسه لویدز رجیستر –( 2جدول )
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میالدی نیز به بررسی تعداد شناورهای خدماتی فراساحل  2212در سال  RS PLATOUگزارش موسسه 

موجود و  AHT( آورده شده است، تعداد شناورهای 3پرداخته است. در این گزارش که آمار آن در جدول)

 OSCVفروند و شناورهای  1114 به تعداد PSVفروند، شناورهای موجود از نوع  1219فعال در جهان 

از کل انواع  2213فروند می باشد. همچنین مجموع شناورهای تحویلی در سال  303 موجود در سطح جهان

 فروند بوده است. 131 ،ذکر شده در باال

 

 میالدی  2212موجود و تحت سفارش ساخت در سال  OSVشناورهای  –( 3جدول )

 
 

 بخوبی را کارخانجات به شده سفارش شناورهای مشخصه و انواع فراوانی شده، منتشر گزارشات مطالعه

 بخار اسب 1222 تا 4222 موتور قدرت خلیج فارس اکثرا منطقه در فعال انداز لنگر شناورهای. دهد می نشان

 022حدود  عرشه سطح و تن 1022 ظرفیت باربری خدماتی شناورهای دارند و تن 12 زیر کششی توان و

های حفاری دارای عمر باال و  این شناورها با توجه به عمق کم و فاصله کوتاه ساحل تا دکل ودارند  متر مربع

خلیج فارس منطقه باشند که این موضوع موجب کاهش نرخ کرایه این شناورها در  سطح تجهیزات پایین می

درصد سفارشات ساخت شناورهای خدماتی فراساحل از نوع شناورهای  1/32حدود . گردیده است

درصد مربوط به ساخت  2/21هر دو( و  USVو  PSVرسان به سکوها )در خلیج فارس معادل  دماتخ

باشد. بدون تردید یکی از دالیل محبوبیت این دو نوع شناور بازار کار تضمین  کش های لنگر انداز می یدك

دهد شناورهای  میشده این دسته از شناورها می باشد. بطوریکه آمارهای مطالعاتی موسسه کالرکسون نشان 

درصد دوره یکساله خود را فعال و تحت اجاره  12حدودخدماتی فعال در منطقه خلیج فارس به طور متوسط 

اند. همین مسئله باعث شده تا موسسات مالی رغبت بیشتری برای اعطای تسهیالت ساخت به این نوع از  بوده

 ت این نوع از شناورها باشند. شناورها نشان دهند و به تبع آن مالکان زیادی متقاضی ساخ
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شناورهای خدماتی بزرگ عموما برای آبهای عمیق و کار در اقیانوس طراحی شده اند. برای این نوع 

مایل( تالش می شود شناورها  022شناورها به علت فاصله طوالنی ساحل تا محل عملیات در دریا ) بیش از 

ع سیاالت، انبارهای بزرگ دارای تنوع خدمات باشند. از جمله این شناورها دارای مخازن بزرگ برای حمل انوا

 DP3و  DP2سوخت، آب شیرین و مواد غذایی، ظرفیت باالی حمل مسافر و خدمه و همچنین سیستم های 

 گردد.  ر و درنتیجه افزایش قیمت آنها میآالت شناو باشند و همین مسئله باعث افزایش ابعاد، سایز و ماشین می

 

کم عمق و آرام شناخته می شود و دسترسی به ساحل  از سوی دیگر منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه

برای ارائه خدمات از قبیل سوخت، مواد غذایی، آب شیرین و غیره در کمترین زمان ممکن فراهم می گردد و 

های خدماتی گوناگون که قیمتهای نسبتا باالیی نیز  اصوال لزومی به ساخت شناورهای خدماتی بزرگ با آپشن

سفارشات ساخت دهد که  العه بازار ساخت این نوع شناورها در سطح جهان نشان میمطباشد.   دارند نمی

 ای اکثرا در حوزه سایز متوسط و رو به پایین می باشد )شناورهای مورد نیاز اکثراً شناور توسط مالکان منطقه

USV  بوده و در مواردی که شناورPSV خ کرایه آنها شود، عمدتا از شناورهای غیر نوساز که نر استفاده می

 شود(.  کمتر است استفاده می
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 صنعت اوراق کشتی -1-3

باعث گردیده تا مالکان شناورها اقدام به اسکراب  2212شرایط حاد بازار حمل و نقل دریایی در سال 

% بیشتر از حجم 42نمایند و این حجم از اسکراب،  DWT میلیون تن 01 فروند شناور با مجموع 1322حدود 

می باشد. افزایش میزان اوراق شناورها را می توان سناریوی جدید بازار  2211شناورها در سال کل اسکراب 

حمل و نقل دریایی جهت باالنس مجدد میزان عرضه و تقاضا طی دو یا سه سال اخیر ارزیابی نمود. بر این 

شناورها در اساس سن متوسط شناورهای اوراقی همچنان رو به کاهش است بطوریکه میانگین سنی این 

سال گزارش شده است. رویه کاهش سن شناورهای اسکرابی یک برنامه از  23میالدی  2213ژانویه سال 

پیش برنامه ریزی شده نیست لیکن تمایل به ادامه این روند می تواند به عنوان استاندارد صنعتی جدید و 

( تلقی گردد. اوراق کشتی قبل از سال 20ها )کمتر از  کاهش بیشتر در متوسط استاندارد سن اوراق کشتی

باشد ولی این مسئله ضمن  سال، اگرچه به معنای از دست دادن بازار توسط مالکان آنها می 20رسیدن به سن 

های جدید در این صنعت  های دیگر این صنعت، به صورت غیرمستقیم، زمینه ساز ایجاد رقابت تحریک بخش

انی خطرناك خواهد بود که با افزایش نرخ های حمل و نقل به گردد. معضل اسکراب زودتر از موعد، زم می

ها فراهم و مسیر  های قبل و افزایش غیر منتظره تقاضای فاینانس زمینه انباشت مجدد بدهی های سال قیمت

 تر نماید. بهبود این صنعت را طوالنی

 

 
 های گذشته صنعت اوراق کشتی طی سال –( 12نمودار )
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 سازی ایران کشتی صنعت -2

 

 گیرند: به شرح زیر قرار می دسته بندی کلی سههای ساخت و تعمیر شناور ایران در  شرکت

 های بزرگ ایجاد شده توسط بخش دولتی شرکتالف( 
 اند( ها عموما توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایجاد شده شرکت)این 

 تجاری - های نظامی ب( شرکت

 های بخش خصوصی  ج( شرکت
 

 :اند ( فهرست شده3( تا )4ول )اجد های مذکور در شرکت
 

 

 های ساخت و تعمیر کشتی ایجاد شده بخش دولتی شرکت -( 4)جدول 

  سازی شرکت کشتی نام زمینه فعالیت محل فعالیت

 ندیم گسترش خلیج فارس ساخت و تعمیر شناورهای فلزی بندر عباس

 بحر گسترش هرمز تعمیر شناورهای فلزیساخت و  بندر عباس

 پرشیا هرمز ساخت و تعمیر شناورهای فلزی بندر عباس

 مبین گسترش خلیج فارس شناورهای فلزیساخت  بندر عباس

 اروندان ساخت و تعمیر شناورهای فلزی خرمشهر

 جزیره صنعتی صدرا ساخت و تعمیر شناورهای فلزی بوشهر

 صدرا بوشهر شناورهای فلزیساخت و تعمیر  بوشهر

 صدرا نکا ساخت و تعمیر شناورهای فلزی نکا

 چابهار امید –شرکت صدرا  ساخت و تعمیر شناورهای فلزی چابهار
 

 تجاری - های ساخت و تعمیر کشتی بخش نظامی شرکت -( 0)جدول 

  سازی شرکت کشتی نام زمینه فعالیت محل فعالیت

 صنایع دریایی شهید جوالیی ساخت شناورهای فلزی تهران

 صنایع دریایی شهید تمجیدی ساخت و تعمیر شناورهای فلزی بندر انزلی

 صنایع دریایی شهید درویشی ساخت و تعمیر شناورهای فلزی بندر عباس

 صنایع دریایی شهید موسوی ساخت و تعمیر شناورهای فلزی خرمشهر

 دریایی شهید محالتیصنایع  ساخت و تعمیر شناورهای فلزی بوشهر
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 های ساخت و تعمیر کشتی بخش خصوصی شرکت -( 3)جدول 

  سازی شرکت کشتی نام زمینه فعالیت محل فعالیت

 پرگاسیران طراحی و ساخت انواع شناور بابلسر

 طلوع شناورسازان بندر انزلی ساخت شناورهای فلزی بندر انزلی

 صنایع فراساحل ها سازهسکوهای دریایی و سایر ساخت  بندر عباس

 سپهر دریای جنوب ساخت و تعمیر انواع شناورها بندر عباس

 پارس کشتی پوالد ساخت و تعمیر انواع شناورها بندر عباس

 کشتی سازی میالد ساخت شناورهای فلزی بندر عباس

 کشتی سازی نور خلیج فارس ساخت شناورهای فلزی بندر عباس

 مهندسی دریایی بحرآمن ساخت شناورهای فلزی بوشهر

 شناورسازی ناخدای جزیره ساخت شناورهای فلزی و فایبرگالس بوشهر

 کارگاه تالش بندر ساخت شناورهای فلزی بوشهر

 مهندسی دریایی بحرآمن ساخت شناورهای فلزی بوشهر

 آبادان کشتی نوح انواع شناورهای فلزی ساخت خرمشهر

 کارون ساحل ارشیا شناورهای فلزی و تعمیر ساخت خرمشهر

 خرمشهر موج آرمان سازی  کشتی ساخت شناورهای فلزی خرمشهر

 سازی صنعت و دریا کشتی ساخت و تعمیر شناورهای فلزی خرمشهر

 شناورسازان کارون ساخت شناورهای فلزی خرمشهر

 طراحان صنعت کارون ساخت و تعمیر شناورهای فلزی خرمشهر

 ماهی بار ساخت شناورهای فلزی خرمشهر

 مهاجرین بندر ساخت شناورهای فلزی خرمشهر

 جنوب کشتی نوح شناورهای فایبرگالس ساخت خرمشهر

 مینو بار اروند شناورهای فلزی تعمیر خرمشهر

 میثاق شناورهای فلزی تعمیر خرمشهر

 امواج شناورسازان ساخت شناورهای فلزی خرمشهر

 کشتی سازی جنوب سهام خاص  ساخت شناورهای فلزی سربندر

 تعاونی کشتی سازی مد کندالو شناورهای فلزی و فایبرگالس و تعمیر ساخت قشم

 قشم سالمه ساخت شناورهای فلزی قشم

 فولتن یاتز ساخت شناورهای فلزی قشم

 ایران سرویس بوت ساخت شناورهای فلزی کیش

 مارین پارس کیش ساخت شناورهای فلزی کیش

 لنج سازی هندیجان ساخت شناورهای فلزی هندیجان
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داخلی طی سال گذشته   سازی های کشتی هصندوق توسعه صنایع دریایی برای اطالع از وضعیت کارخان

مذکور نموده است. در بازدیدهای انجام شده، کلیه امکانات های  همیدانی اکثر کارخان هاقدام به مطالع

ها به دقت بررسی و نقاط ضعف و قوت آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و  و تجهیزاتی کارخانه یزیرساخت

ها در زمینه ساخت و یا تعمیر شناور آنالیز شده تا در صورت نیاز اعطای  ضمن آنکه تجربیات این کارگاه

 ذیرد.تسهیالت کم بهره بمنظور تقویت بخش زیرساخت و تجهیزات از طریق صندوق صورت پ

 

 ی داخلییاردها ارزیابی فنی شیپ -2-1

های مرسوم و بین  یاردهای داخل کشور، شاخص صندوق صنایع دریایی در بازدیدهای میدانی از  شیپ

های مورد بررسی در این مطالعه میدانی شامل  وری آنها را مورد ارزیابی قرار داده است. شاخص المللی در بهره

، منابع انسانی، سیستم مدیریت و توان مالی آنها بوده ها هتجهیزات و کارگابررسی زیرساختهای کارخانجات، 

های آن  اندازی، زیرسازی و محوطه سازی پارکینگ های کارخانه، از آبگیری و به آب است. منظور از زیرساخت

الت تخصصی تعمیرات و ساخت، تجهیزات باالبر، ماشین آهای  هکارگا میاست و تجهیزات کارگاهی شامل تما

موجود در کارخانه است. همچنین در شاخص منابع انسانی بررسی چارت سازمانی، هیئت های  هو دستگا

مدیره و چیدمان پرسنل در هر بخش اعم از مدیریتی، اداری و مالی، مهندسی، تکنیسین، کارگری و انگیزه 

ان ارشد و میزان ارتباط کاری مورد توجه قرار گرفته است و در کنار آن در شاخص مدیریت به تخصص مدیر

ف، چارت سازمانی بر اساس توانمندی و تخصص مدیران و کارشناسان، برون سپاری و یآن با شرح وظا

رسانی  شتریان، مدیریت نرم افزاری خدماتاستفاده از پیمانکاران، مدیریت زمان در انجام تعمیرات و رضایت م

دت و بلند مدت مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. و گردش کار و میزان تعهد مدیران به اهداف کوتاه م

ها و دیون بانکی، گردش مالی  در دست اقدام، میزان بدهیهای  ههمچنین در شاخص مالی، حجم پروژ

 مجموعه و سرمایه در گردش آن مد نظر بوده است.
  

 
 امتیاز 122از مجموع  های ساحلی کشور ارزیابی یاردها در استان میانگین امتیاز –( 13نمودار )
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گیری یاردهای دولتی و خصوصی، این دو از یکدیگر  قابل ذکر است با عنایت به تفاوت ماهوی در شکل

 مورد بررسی قرار گرفته اند. ادامهتفکیک و به صورت مجزا در 

 

 دولتی بخش یاردهای شیپ -2-1-1

های معرفی شده در باال مورد  الذکر بر اساس شاخص فوق پس از بازدید میدانی و مطالعه دقیق، یاردهای

اند. میانگین درصد امتیاز کسب شده در هر شاخص از حداکثر امتیاز پارمترهای مربوط به  ارزیابی قرار گرفته

 های دولتی قابل مشاهده است: برای کارخانه (14)آن در نمودار 

 
 یاردهای دولتی های ارزیابی شیپ اخصش –( 14نمودار )

 

اند که همین امر  های دولتی ساخته شده گذاری ارگان بزرگ و مجهز داخلی با سرمایهیاردهای  اکثر شیپ

خوبی برخوردار باشند. ضمن آنکه اکثر  یاردها از امکان زیرساختی و کارگاهی نسبتاً باعث شده تا این شیپ

کارایی و شود. از دالیل کاهش  مییاردها اداره  شیپ میتخصصی و تعمیراتی توسط پرسنل رسهای  هکارگا

استفاده از توان عدم یارد عدم برون سپاری خدمات و  افزایش زمان ساخت و یا تعمیرات شناور در یک شیپ

که به  ی دولتی وضعیت مناسبی دارد، لیکن در شرایطینیروی انسانی در یادرهاشاخص باشد.  میپیمانکاران 

امکان جذب مشتری توسط این  ،عدم اطمینان مالکان به آنها ، سرعت کم و در نتیجهعلت بازدهی پایین

، خود به مشکلی بزرگ برای حقوق و دستمزد ماهانه پرداختتعهد  و پرسنل تعداد زیاد ،یاردها کم شده است

 تبدیل شده است.  آنها
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 خصوصی بخش یاردهای شیپ -2-1-2

در سایز متوسط و کوچک با تناژ % تعداد شناورهای ثبت شده در کشور 92دهد بیش از  میآمارها نشان 

است. توجه به مسئله فوق و اعطای تسهیالت بدون برنامه ریزی بلند مدت در این  0222ناخالص کمتر از 

های ناکافی اقدام به  گذاری اد زیادی از بخش خصوصی با سرمایهحوزه در چند ساله اخیر باعث شده تا افر

یاردها به علت کمبود سرمایه در همان  . اکثر این شیپاحداث یاردهای تعمیرات و ساخت کشتی نمایند

های تخصصی و خرید ماشین  برای احداث کارگاه  میهای کارخانه رها شده و اقدا قسمت تکمیل زیرساخت

های کارخانه بدون  در احداث زیرساخت هنگفتهای  هافزار آن نشده است. نتیجه این اقدام صرف هزین

گذاری مورد نیاز،  ن درحالی است که در اکثرکشورها به علت حجم باالی سرمایهوری مناسب بوده است. ای بهره

تعمیراتی های  هالزم برای احداث کارگاهای  هسازی توسط دولت، انگیز ها و محوطه ضمن احداث زیرساخت

گردد تا ضمن دادن حق  میهای کالن ندارد ایجاد  گذاری مجهز توسط بخش خصوصی که نیاز به سرمایه

ب به مالکان شناور در انتخاب پیمانکاران تعمیر و ساخت کشتی، توان فنی و تخصصی تعمیرکاران نیز به انتخا

بازدیدهای میدانی  با انجام های اشاره شده در بخش قبل شاخص علت ایجاد رقابت به مرور زمان افزایش یابد.

گیری برای یاردهای بخش  اندازههای  است. بررسی شاخص گرفتهمورد ارزیابی قرار  این کارخانجات از 

 آمده است: (10)خصوصی که اکثر آنها در استان خوزستان واقع شده اند در نمودار 

 
 یاردهای خصوصی های ارزیابی شیپ شاخص –( 10نمودار )

 

و  شوند ساخته میبایستی بر اساس قوانین و مقررات موسسات رده بندی   سازی کشتیکارخانجات  میتما 

ها   سازی کشتیحضور این موسسات در لذا . رسد میبه تایید این موسسات نیز سیستم مدیریت کیفیت آن 

یاردها در  تواند در ارتقای سطح کیفی محصوالت آن نقش پر رنگی داشته باشد. لیکن عدم توانایی شیپ می

 ن شده است.گیر نیروی پرسنلی و کیفیت خدمات آ جذب مشتری و کسب درآمد موجب کاهش چشم
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 سازی کشتیصنعت داخلی  بازار  -3

کیلومتر خط ساحلی پتانسیل خوبی در حمل و نقل دریایی دارا می  2122با دارا بودن بیش از کشور ایران 

تواند نقش مهمی در توسعه ناوگان  باشد. همچنین موقعیت استراتژیک کشور در موضوع ترانزیت کاال می

یایی در ای در بخش حمل و نقل در های توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد. لذا جهت اطالع از ظرفیت

 های کشور در این حوزه پرداخته شده است. به معرفی ظرفیت ادامه

 

 DWT 1053225222ایران با در اختیار داشتن ناوگان شناورهای اقیانوس پیما در مجموع با تناژ کشور 

 12که حدود  باشد جهان می 23درصد حجم ناوگان جهان را در اختیار داشته و در جایگاه  90/2حدود 

میلیون تن از این ظرفیت مربوط به تانکرهای حمل مواد نفتی می باشد. همچنین طبق آمار ارائه شده در 

فروند شناور  229میالدی کشور جمهوری اسالمی ایران دارای  2213موسسه کالرکسون در سال 

با پرچم کشورهای دیگر در حال فروند با پرچم ایران و الباقی  121پیما می باشد که از این تعداد  اقیانوس

 فعالیت می باشند.

 

 

 

 
 ظرفیت حمل بار و کاال توسط ناوگان دریایی کشور ایران –( 13نمودار )

 

  



 3131تیرماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تعمیر کشتی رد اریانو صنعت ساخت  وضعیت  ربرسی اجمالی                         

24 

 

 

 132 باایران بزرگترین ناوگان تجاری خاورمیانه  گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی :ناوگان کشتیرانی تجاری

این  باشد. را دارا می در سال DWTن ومیلی 0 بیش ازحمل ظرفیت  سال، 14و متوسط سن فروند شناور 

فروند از انواع  42ساخت حدود گذشته، در جریان اجرای برنامه نوسازی ناوگان خود،  چند سال گروه طی

فروند کشتی کانتینربر با ظرفیت  3در این مدت را در دستور کار خود قرار داده است.  پیما های اقیانوس کشتی

هزار تنی   10بر  فروند کشتی فله 3میلیون دالر،  0/111کانتینر به ارزش مجموع   2222TEUهر یک 

هزار  03ماکس  فروند شناور از نوع هندی 12میلیون دالر و نیز ساخت  212پاناماکس با قراردادی به ارزش 

سافربری فروند شناور م 2مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران و  بهمیلیون دالر  322تنی به ارزش 

 است.سفارش داده میلیون دالر در شرکت کشتی سازی اروندان  13کاتاماران با ارزش 

 

ناوگان این . ناوگان نفتی بزرگ دنیا است پنجمینشرکت ملی نفتکش ایران دارنده  :ناوگان کشتیرانی نفتی

شرکت ملی  شد.میلیون تن می با 12فروند انواع شناور حمل مواد نفتی با حجم بیش از  43شرکت شامل 

های  فروند کشتی نفتکش با ظرفیت 13فروند شناور شامل  11ها،  طرح جامع جایگزینی نفتکش طینفتکش 

سفارش ساخت داد که آخرین آن در میلیارد دالر  2با ارزش   فروند سوئز ماکس 4 وزارتن ه 322باالی 

دهنده ظرفیت  حجم بزرگ ناوگان این شرکت نشان تحویل شرکت ملی نفتکش گردیده است.1311مردادماه 

 باشد. گذاری برای صنایع داخلی در حوزه تعمیرات و نوسازی ناوگان می بالقوه باالی سفارش

 

درصد از ذخایر گازی جهان  13ایران با دارا بودن  :های نفتی ناوگان گاز مایع طبیعی و حمل فرآورده

است که در حال حاضر کشور ایران صادر کننده گاز  در حالی این دومین دارنده ذخایر گازی دنیا است.

برداری از میادین )که یکی از الزامات توسعه کشور است.( بازار  شود و  لذا در صورت توسعه بهره محسوب نمی

تواند بوجود آید. البته در ایم میان باید به صادرات گاز از طریق خطوط لوله نیز  می LNGمناسبی برای حمل 

با توجه به مطالعات تاثیر خواهد گذاشت.  LNGهای حمل  توجه نمود که قطغا بر نیاز کشور به کشتی

 32به ، LNGپارس جنوبی به منظور صادرات  14تا  11برداری از فازهای  با بهرهشرکت ملی نفتکش ایران 

میلیون دالر در نظر  222تا  112ها  . اگر قیمت هر یک از این کشتیخواهد بودنیاز  LNG حمل فروند کشتی

 میلیارد دالر در این بخش وجود دارد. 1تا  3بازاری به ارزش  گرفته شود

برای  ،شود به خارج صادر می  میلیون تن محصوالت پتروشیمی 10دود با توجه به اینکه ساالنه حهمچنین 

 .های نفتی مورد نیاز است فرآورده فروند کشتی حمل 02در حدود حمل و نقل دریایی آن، 
 

قرار دارد. لیکن با  ای سازی کره های کشتی ار شرکتساخت این نوع از شناورها در انحص در حال حاضر

گذاری در  توان با سرمایه های خارجی توانمند در این حوزه می ریزی دقیق و مشارکت شرکت برنامه



 3131تیرماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تعمیر کشتی رد اریانو صنعت ساخت  وضعیت  ربرسی اجمالی                         

20 

 

 راسازی و ایجاد زنجیره مطمئن برای تامین کاال و تجهیزات، ساخت این نوع از شناورها  های کشتی زیرساخت

 در داخل کشور انجام داد.

 

میلیون تن و از فعالیت آبزی  92آمار فائو تولید جهانی آبزیان از منابع دریایی بر اساس  :کشتی های صیادی

 3/2و  21/2ی پروری به ترتیب زمیلیون تن بوده که براساس این آمار سهم ایران از صید و آب 02پروری 

 میلیارد 133 با برابر 2212 سال در دریایی غذاهای فرآوری جهانی درصد کل تولید جهانی آبزیان است. بازار

قشم و مرجان  ماهی فرآوری شرکت باشد ولی در ایران تنها دو می آسیا به مربوط بازار این% 32 که بوده دالر

در بخش ماهیگیری وجود  .باشد می میلیون دالر 31آبادان در این بخش فعالیت کرده و سهم بازار ایران تنها 

گونه های متنوع آبزیان و حمایت از بخش خصوصی در ساخت و یا خرید شناورهای مدرن صید آبزیان 

روفیده عالوه بر فعال کردن صنعت کشتی سازی می تواند سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیز در بخش کمی

ها در اعطای  خصوص نیاز به حمایت بانکاحداث کارخانه ای فرآوری این محصوالت فعال نماید که در این 

های اقتصادی در سال  ، معاونت پژوهشاتژیکرات استگزارش مرکز تحقیقشود.  تسهیالت نیز احساس می

صید از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به سقف بیولوژیک برداشت رسیده ولی در غرب  1391

 اقیانوس هند امکان افزایش تولید وجود دارد. 

فارس  فروند شناور صیادی در خلیج 131ساس آمار ثبت شده در سازمان بنادر و کشتیرانی حدود برا

توانند به  های دور از ساحل می در آب تنها، شناورهای صیادی همانطور که در باال اشاره شد فعالیت دارند.

المللی  صید در آبهای بین ،شناورهای صیادی موجود با توجه به ظرفیت و فرسودگی ناوگانصیادی بپردازند و 

. از همین رو شود نوسازی و جایگزینی آن با شناورهای موجود احساس می و نیاز به مقرون به صرفه نیست

های عمیق از نوع  درصد از این شناورها به شناورهای مدرن با قابلیت صیادی در آب 20کم  برای تبدیل دست

میلیون  12ند شناور مورد نیاز است که اگر قیمت هریک از آنها را فرو 31، تقریبا «پرساینر»و یا  «الینر النگ»

 .خواهد داشتوجود در پنج سال آینده میلیون دالر  312دالر در نظر بگیریم، در این عرصه نیز بازاری معادل 

 

براساس آمار سازمان بنادر و کشتیرانی تعداد شناورهای ثبت شده فعال در سواحل  :شناورهای سنتی

تعداد زیادی از این شناورها به علت سن باال نیاز به  فروند اعالم شده است. 0322کشور حدود جنوبی 

تن با  422تا  42با ظرفیت  فرسوده برای جایگزینی شناورهای سنتیجایگزینی با شناورها نوساز دارند. 

گذاری مورد نیاز  ایهمیلیون دالر سرم یکتن، به ازای هر شناور  022تا  322شناورهای فلزی با ظرفیت بین 

زینی( ء شناورهای سنتی را )به جای جایگهای ارتقا توان طرح ضمن آنکه برای بخشی از این ظرفیت می ،است

 در دستور کار قرار داد.

 

های ایمنی  با توسعه بنادر کشور و متعاقب آن افزایش خدمات بندری و ارتقای قابلیت :یشناورهای خدمات

 بودجه زیادی راها، ساالنه  تر به کشتی به منظور ارائه سرویس مطلوب دریانوردیدر دریا، سازمان بنادر و 
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شرکت های فعال در میادین نفت و گاز و پروژه  کند. صرف خرید یدك کش، شناورهای تجسس و الیروب می

های دریایی، ساالنه بطور  تدارکات سازهبه منظور انجام عملیات نصب، پشتیبانی و بزرگ پارس جنوبی نیز 

  د.نکن های حمل بار و شناورهای خدماتی هزینه می  میلیون دالر برای خرید یدك کش، بارج 20متوسط 

 

مجموع شناورهای خدماتی فعال در حوزه خلیج فارس )دارای پرچم یکی از کشورهای در حال حاضر 

طبق باشد.  فروند می 142 حدود در منطقه خلیج فارسفروند و تعداد ریگهای حفاری فعال  321منطقه( 

 4 حدوددر جهان نزدیک   رسان به هر ریگ تعداد شناورهای خدماتهای موسسه کالرکسون، متوسط  بررسی

فروند شناور نیاز است که در  032برای رسیدن به این نسبت در منطقه خاورمیانه بیش از لذا فروند می باشد، 

رهای مورد نیاز برای ارائه خدمات به سکوهای بهره برداری و ثابت نفتی و گازی نصب این آمار، تعداد شناو

 321اینرو شناورهای خدماتی ثبت شده در کشورهای منطقه ) لحاظ نشده است. ازنیز شده در خلیج فارس 

یگانه در فروند شناور ب 232های حفاری موجود نبوده و تنها برای این منظور، بیش از  فروند( پاسخگوی ریگ

 کند. منطقه فعالیت می

 

 
 های حفاری نسبت تعداد شناورهای خدماتی فراساحل به ریگ –( 11) نمودار
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 های حفاری ریگ وخدمات شناورهای  بازار –( 1) جدول

 
 

 

ای گسترده از صنایع مرتبط مورد توجه دولتها بوده  در زنجیره به دلیل توانایی ایجاد تحرك صنایع دریایی

تنظیم قوانین و برند.  بهره میزایی  و اشتغال ای ، منطقهدر جهت توسعه اقتصادیو از این صنایع 

ها در راستای حفظ منافع ملی با اولویت قرار دادن استفاده از بازار داخلی کشور برای ایجاد  گذاری سیاست

 ای برخوردار است. باال از اهمیت ویژه ارزش افزوده
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 در ایران سازی کشتی صنعتظرفیت  -3-1

داخلی در بخش ساخت شناور و های  هبازدیدهای میدانی از تجهیزات و زیرساختهای کارخان با انجام

مجموع از میزان  برآوردیشناورهای نوساز ساخت داخل در موسسات رده بندی،  رهمچنین مطالعه آما

 به آن اشاره شده است: (1)آید که در جدول  میبدست ها  هخانرظرفیت کا

 

 در بخش ساخت  سازی های کشتی هکارخان (1)ظرفیت بالفعلمجموع  –( 1)جدول 

قابل تولید در  نوع شناور

 کارخانه

 ظرفیت بالفعل کارخانه

(GT) 

  کارخانهمعادل شده خالص ناتناژ 

CGT)) 

 362201(2) 060666بزرگهایکشتی

 122631(3) 610666هایسایزمتوسطکشتی

 1202212 1610666 جمع کل

( که در صورت Existing Capacityباشد ) میهای متعارف ایران  و راندمانهای موجود  زیرساختبا منظور ظرفیت تولید  -1

)ظرفیت اسمی باشد  و ظرفیت اسمی می( Actualوجود سفارش تحقق خواهد یافت و متفاوت از ظرفیت محقق شده )

 گردد(. % محاسبه می122عموما با فرض راندمان 

 تن ناخالص 32،222هر کدام به ظرفیت بزرگ شناور فروند با فرض ساخت دو  -2

 تن ناخالص 1222هر کدام به ظرفیت متوسط شناور  چهل و یک فروندبا فرض ساخت  -3

 

اخت ـسازی کشور برای س یـکشتهای  ارخانهـ، ظرفیت فعلی کشود دیده میطور که در جدول فوق ـهمان

در ساخت شناورهای کوچک  همچنین ظرفیتباشد.  ی میحمل بار معمولشناور  GT 1215222 اًـمجموع

( شناورهای سایز متوسط باری CGT 925231)معادل با  GT 415222ساالنه حدود  های متوسط سازی کشتی

کش  در کارخانجات اقدام به ساخت یدك CGT. چنانچه در نظر داشته باشیم با این میزان ظرفیت وجود دارد

های داخلی برای  نماییم، ظرفیت کارخانه GT 102و شناورهای خدمات رسان با فرض تناژ ناخالص متوسط 

ر اساس آمار ماه که ب گردد. الزم به ذکر است فروند محاسبه می 33االنه ساخت این نوع شناور برابر با س

 CGTمیلیون  40سازی جهان بیش از  موسسه کالرکسون، ظرفیت کل کشتی میالدی 2213مارس سال 

 1/1درصد و برای ترکیه معادل  21/2سازی جهان  که با توجه به آن سهم ایران از ظرفیت کشتی باشد می

 . باشد درصد می
 

برابری در  10/2که کشور ترکیه از رشد  شود کشور ترکیه مقایسه گردد مشخصاگر آمار ساخت شناور با 

به میالدی  1999ال ـدر س CGT   1125222د خود را از ــزان تولیــال برخوردار بوده و میــس 11 طول

CGT  4125222  زان بهـــاین می ،رسانده که با توجه به دریافت سفارشات جدید میالدی 2212در سال 

CGT  1205129  در مقام چهارمین تولید پس از کره، چین و ژاپن رسیده و این کشور  2212در انتهای سال

 بازیگر جدید در این حوزه مطرح شده است.  به عنوان نده کشتی در جهان وکن
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 های اخیر ترکیه در سال  سازی کشتی های کارخانه ظرفیتروند افزایش  –( 9) جدول

 

 
 

 
 صنعت کشتی سازی ترکیهتعداد پرسنل شاغل مستقیم در  –( 11) نمودار
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صندوق توسعه صنایع دریایی، آمار شناورهای ساخته شده های  از بازدید حاصلمیدانی  اطالعاتعالوه بر 

که در های مذکور اخذ گردیده  بندی ایرانی نیز از شرکت نظارت موسسات رده داخل کشور تحت در

سازی کشور  زیر تحلیل شده است. آمارهای بدست آمده از بازدیدهای میدانی کارخانجات کشتی هاینمودار

ساخته و به با سایز متوسط فروند شناور  19دهد در چند سال گذشته کارخانجات بطور متوسط  نشان می

موسسات رده از  نمودارهای زیر مربوط به اطالعات دریافتیاطالعات  الزم به ذکر استاند.  اندازی نموده آب

به آمار و اطالعات شناورهای ساخته شده تحت نظارت موسسات رده  در صورت دسترسی بندی داخلی بوده و

. برآورد صندوق توسعه صنایع دریایی ساخت نیاز به اصالح دارد، نمودارهای ارائه شده در ذیل خارجیبندی 

بررسی صنعت ارجی است که بایستی در بندی خ فروند شناور تحت نظارت موسسات رده 3الی  2ساالنه 

 لحاظ گردد. کشتی سازی کشور بر اساس نمودارهای زیر 

 
 سایز متوسطتعداد شناورهای فلزی ساخته شده در ایران در طی سال های اخیر با  -( 19) نمودار

 
 متوسطمجموع تناژ ناخالص شناورهای فلزی ساخت ایران طی سال های اخیر با سایز  -( 22) نمودار
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بندی داخلی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی و  بر اساس آمار ارائه شده از طرف موسسات رده

های ساخته شده در هر سال در کشور را محاسبه  توان تعداد کشتی میهمچنین آمار شناورهای ثبتی کشور 

داخلی تمرکز این آمار بر روی های سازنده  نمود. البته با توجه به سطح تکنولوژی و توانمندی شرکت

 10یا  12دهد که در  میباشد. این آمار نشان  می( 0222)تناژ ناخالص کمتر از  شناورهای فلزی سایز متوسط

 GT 10222حدود  ساالنه فروند شناور با مجموع تناژ ناخالص 19سال اخیر به طور متوسط ساالنه حدود 

در حالی  وضعیتای منطقه بسیار ناچیز و اندك است. این هراست که در مقایسه با سایر کشو ساخته شده

فروند در سال بوده و  42 در حدودشود که ظرفیت ساخت شناورهای متوسط در یاردهای کشور  می حاصل

 گردد.  میفروند شناور فلزی خارجی توسط مالکان ایرانی خریداری و ثبت پرچم کشور  32نیز ساالنه حدود 

 

  ایرانتعمیرات کشتی در  صنعت -6

 و جهانی درآمدهای و گذاری سرمایه تجارت، میزان مالی، گردش شاغلین، ارقام و آمار به نگاهی با

 اقتصادی بحران. بود متصور بخش این برای را ای توسعه و روشن آینده توان می تعمیرات صنعت در ای منطقه

 و قانونی ها سازمان دیگر و بندی رده موسسات طرف از شناورها مالکان بر فشار سوخت، قیمت افزایش جهانی،

 بخش .باشد می جهان در تعمیرات صنعت رونق اصلی دالیل از دریایی نقل و حمل نرخ کاهش همچنین

 منظر دو هر از بخش این کارکنان نرخ و بوده برخوردار باالیی پویایی از جهان در کاربری تغییر و تعمیرات

 %10 طوریکه باشد. به می مهم بسیار غیرمستقم و مستقیم های شغل مولد دلیل به اقتصادی و اجتماعی

 و ساخت بخش در کارکنان تغییرات نرخ به نگاهی با. دهند می تشکیل پیمانکاران را تعمیرات بخش کارکنان

 در ساخت صنعت کارکنان شدید کاهش وجود با یابیم می در شناور در کشور ایران و پرتغال، تعمیرات

 .اند بوده برخوردار نسبی ثبات از تعمیرات بخش کارکنان تعداد اما اخیر های سال
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 تعداد کارکنان ساالنه صنعت کشتی سازی و تعمیر کشتی در ایران -( 21)نمودار 

 کارکنان تعمیرات

 کارکنان ساخت

 مجموع کارکنان
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% کمتر از مدت مشابه بوده که این کاهش 1حدود  2211حجم معامالت در بخش تعمیرات اروپا در سال 

ای شناورها بوده است که  دلیل کاهش سن ناوگان دریایی و در نتیجه کاهش میزان تعمیرات دوره  کوچک به

 با گذشت زمان و نیاز این شناورها به تعمیرات تقاضاء تعمیرات افزایش خواهد داشت. 
 

ر کارخانه بزرگ تعمی 0در حال حاضر رقابت اصلی در بازار صنعت تعمیرات آسیا میان سنگاپور که دارای 

ی  ساله 32ی  باشد. با وجود اجرای برنامه کارخانه بزرگ می 2کارخانه بزرگ و خاورمیانه با  3شناور، چین با 

های سنتی خاورمیانه اما همچنان سنگاپور بزرگترین  توسعه تعمیرات چین و تاخت و تازهای جدید کارخانه

قابت میان سه منطقه به شدت در حال باشد، با این حال سطح ر ی تعمیر و تغییر کاربری کشتی می منطقه

 2211تا سال  1994رقابتی شدن است. بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن صنایع دریایی سنگاپور از سال 

 10اند که در همین بازه کارخانه داك خشک دوبی  در سنگاپور تعمیر شده VLCCفروند تانکر  12بیش از 

را  ULCCفروند  3و  VLCCفروند  12بحرین نیز  ASRYو کارخانه  ULCCفروند  31و  VLCCفروند تانکر 

هر چهار کشور چین، سنگاپور، امارت و بحرین برای رشد و توسعه در بخش تعمیرات  اند. تعمیر کرده

 .ای نیز برای آینده در دست بررسی دارند های توسعه و برنامه  های کالنی انجام داده گذاری سرمایه
 

توان و ظرفیت  در خصوصصندوق توسعه صنایع دریایی  های انجام شده توسط و تحلیل بازدیدهای میدانی

 فروند 875مجموعا آنها برای تعمیر شناور  بالقوهظرفیت دهد  می  نشانکارخانجات تعمیر کشتی در ایران 

های فعال بر اساس میزان تجهیزات موجود در  . مبنای محاسبه ظرفیت کارخانجات تعداد پارکینگباشد می

 روز لحاظ گردیده است. 32در هر پارکینگ  متوسط دوره تعمیرات برای هر شناور و بوده وکارخانه 
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 تعداد کارکنان ساالنه صنعت کشتی سازی در پرتغال -( 22)نمودار 

 مجموع کارکنان

 کارکنان ساخت

 کارکنان تعمیرات
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باالیی است ظرفیت بالقوه کارخانجات داخلی در بخش تعمیرات کشتی عدد  ،شود مالحظه میهمانگونه که 

تعمیر شناور و  و تحرك مناسب صنایعدرآمد  ایجادزمینه ساز  ،های هدفمند تواند در صورت حمایت که می

بر اساس آمار ارائه شده سازمان بنادر و ریانوردی جمع کل شناورهای ثبت شده در  .جانبی آن شود صنایع

ت ثبت شده از تعداد این اکه در جداول زیر قابل مشاهده است. آخرین اطالع فروند می باشد 21211کشور 

بندی از تاریخ مذکور به بعد  گفته مدیران موسسه رده و براساسباشد   می 1392شناورها مربوط به سال 

فروند شناور فلزی با سایز متوسط ثبت پرچم کشور گردیده است که می تواند جهت اصالح  32ساالنه حدود 

 مار ارائه شده به طور تقریبی مد نظر قرار گیرد.آ

 

  1392 مهر شناورتا نوع تفکیک به تابعه بنادر و مرکز در شده ثبت شناورهای کلیه آمار -( 12جدول )

 [www.pmo.ir]منبع: 

 

 
 

196 

1505 

 GT 5000شناورهای فلزی با ظرفيت بيش از 

 GT 5000شناورهای فلزی با ظرفيت کمتر از 

 ظرفیت اساس بر کشور بنادر در شده ثبت فلزی شناورهای بندی تقسیم -( 23) نمودار



 3131تیرماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تعمیر کشتی رد اریانو صنعت ساخت  وضعیت  ربرسی اجمالی                         

34 

 

 

فروند شناور فلزی با پرچم ایران در منطقه در حال فعالیت است که  1122حدود  (23)با توجه به نمودار 

شناورهای فلزی ملزم به  با توجه به اینکه است. 0222فروند آن با سایز متوسط و تناژ ناخالص کمتر از  1020

پتانسیل جذب شناورهای ایرانی با سایز باشند. بنابراین  ماهه می 32انجام تعمیرات زیرآبی در هر دوره 

پیش بینی درآمد ساالنه حاصل از ، فروند است. با در نظر گرفتن اطالعات فوق 322متوسط ساالنه حدود 

یاردهای داخلی با تغییر در شیوه مدیریت و  میلیارد ریال خواهد بود و شیپ 3222تعمیر این شناورها حدود 

 این در حالیتغییر ظرفیت، قابلیت جذب این فرصت مالی را خواهند داشت.  گذاری و بازاریابی و بدون سرمایه

و مجموع درآمد  فروند 232تعداد شناورهای تعمیر شده با سایز متوسط در کشور،  1391در سال است که  

 تواند ساالنه می ،میلیارد ریال بوده است. جذب این شناورها 1،222یاردهای داخلی از این بازار حدود  شیپ

فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد نماید. ضمن  2022و  یاردها شیپ فرصت شغلی مستقیم در 1222بیش از 

در صورت تجهیز به برخی امکانات مانند تراول  یاردهای داخلی های فعال در محوطه شیپ آنکه پارکینگ

که در مجموع بازاری معادل  خواهند داشتفروند شناور را  1،222ظرفیت پذیرش ساالنه بیش از  ،لیفت

 شود. میلیارد ریال را شامل می 0،222

 است و هزار فروند شناور 32تردد بیش از منطقه خلیج فارس ساالنه شاهد حضور و  ،عالوه بر بازار داخلی

های عبوری در سال  حاشیه خلیج فارس از محل تعمیرات کشتی  سازی تنها درآمد یکی از شرکت های کشتی

. در حالی که سهم ایران از جذب این شناورها در صنعت ه استمیلیون دالر اعالم شد 230از بیش  2212

 تعمیرات بسیار ناچیز بوده است.

در اختیار دارد. با در  پیما فروند شناور اقیانوس 229همانطور که در قسمت قبل عنوان گردید، کشور ایران 

 جهت تعمیرات و انجامفروند شناور  12الی  12االنه ای، س نظر گرفتن دوره سه ساله برای تعمیرات دوره

موفقی از حضور   های اخیر مدل سال در. شوند به داك اعزام می ،رده بندی مورد نیاز موسسات بازدید زیرآبی

سازی شده است. در این مدل  پیاده ایزوایکو سازی کشتیدر مجتمع  جمهوری اسالمیفعال شرکت کشتیرانی 

 رقرا پرشیا هرمز ی شرکت کشتی سازی تحت اجاره بلند مدت شرکت تازه تاسیسزیرساختهای تعمیرات

باشد. بدون تردید این  گرفته که حدود نیمی از سهام آن مربوط به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی می

و همچنین حضور سود حاصل از تعمیرات شناورها  های کشتیرانی در مدل از همکاری و سهیم شدن شرکت

پیشرفت و ارتقاء کمک به ایجاد بازار و ضمن تواند  ها می خانهرمتخصص این شرکت در کانیروهای 

تکمیل و . گرددکشور در کشتی  زنجیره تامین کاال و تجهیزاتساز توسعه  های مذکور، زمینه کارخانه

د با توان می ،سازی ایزوایکو اك خشک شرکت عظیم گسترش خلیج فارس واقع در مجتمع کشتید برداری بهره

حضور فعال این داك در امکان برداری شده و  تکمیل و بهره گذاری خارجی مدل مشابه و مشارکت و سرمایه

این بخش از بازار نیز  حجم در صورت تحقق موارد گفته شده، .آوردبوجود  VLCCبخش تعمیرات شناورهای 

 خواهد بود.در سال میلیارد ریال  3،222حدود 
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تری نسبت  رو سود مناسب های تعمیرات در حوزه خدمات قرار دارد از این بیشتر فعالیتبا توجه به این که 

در باشد.  درصد برای آن متصور می 40تا  30و حاشیه سودی بین  های ساخت شناور دارد به بسیاری از حوزه

 نشان داده شده است. مرسوم توسعه صنایع ساخت و تعمیر شناور  های مدل( یکی از 24نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه صنایع ساخت و تعمیر شناور  مدل –( 24) نمودار

 

افزایش تقاضا جهت به تواند منجر  توسعه حوزه تعمیرات در صنایع دریایی میدهد  این نمودار نشان می

و قطعات مورد نیاز در این حوزه گردد که به تبع آن باعث مقرون به صرفه شدن ساخت تجهیزات تجهیزات 

یکی از  از طرفی کند. مهیا می تجهیزات ساختشود و راه را برای ورود صنایع کشور به  در داخل می

 های تولید دستیابی به فناوری وکسب دانش فنی  سی برای ورود به حوزه ساخت شناور نیزهای اسا نیازمندی

با توجه به پایداری بازار تعمیرات و نیاز مبرم آن به دسترسی آسان به زنجیره  باشد لذا میتجهیزات و قطعات 

 یاردهاتواند بستری مناسب برای ورود  تامین کاال و تجهیزات، توسعه حوزه تعمیراتی در کارخانجات کشور می

 .ازدرا فراهم سبه بخش ساخت شناور 

  

 ساخت شناور

 تعمیر شناور

 ساخت تجهیزات

ت
زا

هی
تج

ی 
ضا

قا
ت

 

 تسهیل در تأمین تجهیزات
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