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سابقه تاسیس

رسیدثبتبه389شمارهباچابهارکشتیاوراقشرکتنامبه1377سالدر.
ابهارچامیدصدراشرکتبهتغییراساسنامهباوالعادهفوقعمومیمجمعمصوبهبراساس1383سالدر

راهوبنصوساختفراساحلی،وساحلیهايسازهکشتی،تعمیروساختبهشرکتفعالیتونامتغییر
.یافتتغییرمشابهمواردوپاالیشگاهیهايمجتمعانواعاندازي

شدگذاشتهمزایدهبهسازيخصوصیسازمانتوسطآنسهام1392سالدر.
دکوبی(بیدبرینالمللیبینحفاريشرکتمجموعهتوسطشرکتاینسهامدرصد1392،95بهمندر(،

)صدف(مقشدریافنصنایعشرکتورزموندصفمدیریتومهندسیشرکت)صف(فراساحلصنایعشرکت
.آمددرمجموعهآنمالکیتبهوخریداري

هارچابامیددریاشرکتبهتغییراساسنامهباوالعادهفوقعمومیمجمعمصوبهبراساس1394سالدر
.شدافزودهشرکتفعالیتهايسایربهآبزیانپرورشومعدنیهايفعالیتونامتغییر

شرکتباچابهارامیددریاشرکت1398سالدرGIANROSSIدارايکهایتالیاییشرکتیکبه عنوان
تاسخاورمیانهبازاربهورودبهعالقه مندفوالدي،وآلومینیومیشناورهايانواعساختدرتجربهودانش

نایدر.نمودندمنعقدشناورانواعساختزمینۀدردنیاروزدانشازبهره گیريبه منظورراتفاهم نامه اي
دررکتشجهتمشتركپیشنهاداتارائهمشترك،بازاریابیبرايانحصاريهمکاريبهتصمیمتفاهم نامه
.رساندندامضاءبهپروژه هااجرايدرمشارکتموفقیت،صورتدروپروژه هامناقصات



:مشخصات یارد

ددارقرارچابهاراقتصاديآزادمنطقهششمپیکرهدروچابهارخلیجشرقچابهار،شهرکیلومتري10در

هکتار8/4مساحتبامتر150تقریبیعرضباوچابهارخلیجامتداددرمتر700تقریبیطولبهیارداین
.باشدمی

باشدمیفوالديکارتن2000ساالنهظرفیتباتن2500تناژتامتوسطشناورهايساختیارد،فعلیظرفیت.

دستگاهگیوتین،بر،پروفیلارهتنی،3سقفیجرثقیلتنی،20سقفیجرثقیل:شاملیاردتجهیزاتازبرخی
SMAWجوشهايدستگاهتعداديوپودريزیرجوشدستگاهدووریلیبرشدستگاهدو،CNCبرش

.باشدمی
سراسريشبکهازبرقمگاوات3ازاستفادهامکان.



:مشخصات یارد



طرح کشتی سازی رشکت دریا امید چابهار

وکیلومتر5/2بطولاصلی،شاخهشکنموجشاخهدوشاملسازيکشتیآرامشحوضچهطرحاجراي
هکتار90میزانبهزمیناستحصالومتر10عمقتاالیروبیوکیلومتر2طولبهفرعیشاخه



�ای کلی طرح



پروژه های انجام شده

Cutterنوعازالیروبشناورفروندیک-1 Suction

CSD500S:مدل
VOSTAهلنديشرکت:طراح

48:طول m
10.5:عرض m

2.75:ارتفاع m
:طراحیآبخور
14:عملیاتیعمق m
20:ساکشنلولهسایز Inch
1120:ژنراتوردیزلتوان kw
1120:الیروبیپمپتوان KW

1383:شروع
1386:پایان



پروژه های انجام شده

 مراحل ساخت یک فروند شناور الیروبCSD500sCutter Suction Dredger

یشرانه واترجـت  یستم پاین شناور بدلیل قابلیت مونتاژ و دمونتاژ براحتی قابل حمل در خشکی و انتقال به حوضچه ها و دریاچه میباشد به عالوه استفاده از س

سـاخته شـده و   BVاین شناور تحت نظـارت موسسـه رده بنـدي    . جهت جابجایی هنگام عملیات الیروبی شناور مذکور را اجاره یدك کش بی نیاز میسازد

.آزمون هاي دریانوردي را طی نموده است



پروژه های انجام شده



پروژه های انجام شده

کانتینر،خودرو،فلهبارشاملعرشهرويبارحملجهتتنی1400کرافتلندینگفروندسه-2

Greenسنگاپوريشرکت:طراح
Bay

64.0:طول m
15.24:عرض m

4.0:ارتفاع m
2.9:طراحیآبخور m

1400:ظرفیت MT
:دستگاه نظارت

فرانسه BVموسسه رده بندي 



پروژه های انجام شده

 تنی1400مراحل سه فروند شناور لندینگ کرافت

98فرانسه و با پیشرفت فیزیکـی بـاالي   BVتنی به سفارش بخش خصوصی و تحت نظارت موسسه رده بندي 1400سه فروند لندینگ کرافت 

.درصد در سایت چابهار در حال تکمیل و آماده سازي جهت به آب اندازي میباشد



پروژه های انجام شده



پروژه های انجام شده

تنی1500کرافتلندینگفروندیک-3

چابهارامیدصدراشرکت:طراح

68.5:طول m
15.24:عرض m

4.0:ارتفاع m
2.9:طراحیآبخور m

1500:ظرفیت MT
:دستگاه نظارت

فرانسه BVموسسه رده بندي 



پروژه های انجام شده

خارگشرقیاسکلهراهروياساسیتعمیرات-4



:پروژه های آتی در بخش ساخت 

Supplyشناورفرونددوساخت-1 Boat DP2(AHTS)

Length 60.00 m

Breadth 15.00 m

Height 5.80 m

Design 
draft

4.80 m

Capacity 600 ton

یدكعملیاتانجامنفتیسکوهايودریاییهايسازهبهرسانیخدماتکاراییبا:محصولتوضیحات
طفاءا،دریادرحفاريدستدرچاهايبهبتنتزریق،دریاییسکوهايکارکنانجابجایی،کشی
توسطرلنگازاستفادهبدونثابتموقعیتدرشناورتثبتآتشخوار،سیستمهايتوسطحریق

ايماهوارهیابموقعیتازاستفادهباDP2سیستمهاي



:پروژه های آتی در بخش ساخت 

Cutter Suction Dredger 650ساخت یک فروند شناور -2•

Production (m3/h) 7000 
Dredging depth (m) 18 
Total installed power (kW) 
2972 
Total weight (tonnes) 535 
Pipe diameter (mm) 650

http://products.damen.com/en/ranges/cutter-suction-dredger/csd650


:پروژه های آتی در بخش ساخت 

Utility TugBoat without DP1ساخت یک فروند شناور -2•

DIMENSIONS
Length overall:               49 m
Waterline: 45.9 m
Breadth moulded:           14
Depth moulded: 6.75 m
Draft: max 5.75 m
GRT: ~1300
Deck Area:                      349 m2
Deadweight:                    ~700 ton



:پروژه های آتی در بخش ساخت 

General Cargoساخت شش فروند شناور فوالدي -2•



گواهینامه ها ، تفاهم نامه ها ، جوایز و تقدیرنامه ها
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گواهینامه ها ، تفاهم نامه ها ، جوایز و تقدیرنامه ها
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