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چکیده :
صنعت تعمیر کشتی از اساسی ترين صنايع جهاایی مای باشا کا در بخا
حمل و یقال حجا سارماي گااار هاا جاا

هاا مختلفای از جملا

ییارو ایااایی و ايجااد فرصات هاا شاللی در

ابعاد مختلف کااربرد خواها داشات .ايان کاار الاهو بار داشاتن ساود اقتصااد
هاا

مضااالف و از دسات دادن فرصات هاا شاللی و سارماي گااار

هاا

از اتاه

هزينا

کاهن در کشاور

جلاوگیر با المال مای آورد .کشاور ماا ییاز باا داشاتن مرزهاا وسایع آبای در شاما و جناو
کشور دارا زمین بایار مااال

جهت توسع اين صنعت می باش .

دراياان یوشااتار باا بررساای شاارکت صاانعتی دريااايی ايااران صاا را – کارخایاا کشااتی ساااز
بوشهرک درزمین صنعت کشتی ساز وتعمیرات ویوساز خ مات ارائ می کن می پردازي .
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تاریخچه صدرا
ساااخت و تعمیاار کشااتی در سااا  1347در

شاارکت صاانعتی دريااايی ايااران صا را بااا ها

بوشهر باا تعمیار و سااخت ایاواع شاناورها درياايی فعالیات خاود را آغااز یماود و در ساا
بناابر ییااز روزافازون و تقاضاا حااک در باازار خلای فاار

ها پس از ایقاه

خاازر فعالیاات خااود را در صاانايع فراساااحل گاااتر

و درياا

داد .شاارکت درحااا حاضاار مجهااز ب ا

جامع تارين و کامال تارين امکایاات طراحای مهن سای سااخت حمال و یصا

ایاواع سااز

هااا و شااناورها اساات .اياان مجموالاا دارا کارخایاا هاااو تجهیاازات دريااايی در بوشااهر و
و دريااا خاازر تااامین

مازی ا ران ماای باش ا ک ا خ ا مات الزم و وساایعی را در خلاای فااار
می یماين .
شرکت ص را با تاه

مااتمر در جهات ارتقاا ساح تکنولاوژ باا رالايات اساتای اردها

بااین المللاای در سااا  1376موف ا ب ا اخااا گواهینام ا اياازو  1221در زمین ا هااا طراحاای
ساااخت و یص ا

تاسیاااات فاارا ساااحلی یفاات و گاااز کشااتی ساااز

یفتاای بناا رگا هااا حفاظاات ساااحلی و پاال گردياا
المللایISO 9001 : 2008

و متعاقاا

ساااخت پايای ا هااا

آن گواهیناماا هااا بااین

ISO 14001: 2004و OHSAS 18001 : 2007

را اخا یمود است.
واحاا ها مهن ساای صاا را ماااتقر در دفتاار مرکااز
دريااا خاازر باارا

کارخایاا هااا بوشااهر و کارخایاا

ارائ ا خ ا مات مهن ساای در زمین ا طراحاای پاي ا مق ا ماتی و تفصاایلی و
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همچنااین خ ا مات مهن ساای ساااخت باارا ایااواع کشااتی هااا تاسیاااات فراساااحلی یفاات و
گاااز بن رساااز و پااروژ هااا زيربنااايی سااازمای هی ش ا

ای ا و ب ا سیااات هااا م ا رن

سخت افزار و یرم افزارها مجهز می باشن .

فعالیت های شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) :
ساخت و تعمیر ایواع کشتی ها حامل کایتینربر یفت ک

ي کک

کشتی لول گاار

ساخت سکوها حفار دريائی ییم شناور و خود باالبر
ساخت ایواع سکوها ثابت دريائی یفت و گاز فرآور
لول گاار در دريا
اح اث تاسیاات فرآورشی و پااليشگاهی یفت و گاز
اح اث خحوط لول یفت و گاز در خشکی
اح اث تاسیاات پتروشیمی
اجرا طرح ها زيربنايی الظی
اجرا ساز ها فوالد مقیا

بزرگ
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کارگاهها وکارخانه ها
جزير صنعتی ص را
کارخای کشتی ساز بوشهر
کارخای سکوساز وکشتی ساز دريا خزر
کارخای سکوساز بوشهر
کارگا پروژ آبگیربن رالبا
کارگا پروژ پل میایگاز درياچ ارومی

اهم فعالیت ها
پروژه های کشتی سازی
بخش کشتی سازی و تعمیرات
فعالیاات هااا گویاااگون بخا

کشااتی ساااز شااامل ساااخت سااکوها مت اارک حفااار دريااايی و

همچنین ساخت و تعمیر ایواع شناورها از جمل :
 کشتی ها یفتک -حمل کاال و ماهیگیر
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 ي کک لن ينگ کرافتدر کارخایا هااا کشااتی ساااز بوشااهر کشااتی ساااز جزياار صاانعتی بوشااهر و کارخایا دريااا
خزر می باش  .رشا تقاضاا جهاایی بارا سااخت کشاتی در ساالها اخیار زمینا ورود صا را با
بازار جهایی را ییز فراه ساخت است.
پروژه خشکی
بخش مهندسی ساختمان
اياان بخ ا

تجرب ا تخصااز و تجهیاازات بااایار مناساابی را باارا ساااخت و اجاارا طاارح هااا

مختلف ساختمایی و زيربنايی از جمل موارد زير دارا می باش :
 -اسکل و بن رساز

کارگا ها ساخت شناور و صنايع وابات

 پايای ها یفتی پل ها فوالد و بتنی مجتمع ها صنعتی بازيابی زمین از دريا و اليروبی -آبگیر جهت پااليشگا ها گاز و پتروشیمی و ییروگا ها
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 ایواع ساز ها بتنی در دريا و زير باتر درياپروژه های حمل ونصب
بخش حمل و نصب
شامل:

فعالیتها اين بخ

 م يريت و مهن سی حمل و یص حمل و یص -یص

ساز ها قابل یص

دريايی
در یزديك ساحل

و تعمیر خط لول و کابل گاار زير دريايی . . . .

 باااالبردن و بلناا کااردن احجااام ساانگین در بناا رگا و بخشااها فراساااحلی حاا اک ر تااا 2222تن بارگیر و حمل
و خ مات حمل و یقل دريايی

 -بارگیر

مهاربن

 -یص

تعمیر و یگه ار گو شناور) (PLEM/SPM

 ایبار کردن ضايعات درساحل وفراساحل)(Salvage -الملیات کش

لول از ساحل ) (Shore Pulling

 -خ مات حفار فراساحلی
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 تعمیر بازساز و یگه ار ساز ها فراساحلی الملیات اليروبی و پاکااز یقش بردار فراساحلی خ مات باتر دريا تامین تجهیزات و یاوگان دريايی الملیات مهار و اجرا سیات اياتايی بر رو شناورها و تجهیزات شناور رو آپروژههای فراساحل
بخش نفت و گاز
بخ

یفت و گاز اله

 ساخت و یص -یص

دار م يريت و اجرا طرح ها صنايع یفت گاز و پتروشیمی از جمل :

سکوها ثابت دريايی استخراج و فرآور

یفت و گاز

خحوط لول

 کابل زيردريايی احا ا اث تاسیااااات فرآورشااای و پااليشاااگاهی و خحاااوط لولا ا یفااات و گااااز و تاسیاااااتپتروشیمی
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با توج ب توایمن

مهن سی و دارا بودن کارخای ها مجهز در شما و جنو

متخصز و ایواع تجهیزات بارگیر

حمل و یص

همرا با ییرو ایاایی

مزيت ها رقابتی خود را در اين زمین ارتقاء داد

است .
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هدف از تاسیس مجموعه
کارخانه کشتی سازی بوشهر
شااارکت صااا را و خصوصاااا کارخایااا کشاااتی سااااز بوشاااهر از قااا يمی تااارين مجموالااا
سااااخت شاااناورها فاااوالد در اياااران باااود و باااا بااای

از  43ساااا تجربا ا و برخاااوردار

از تجهیااازات پیشااارفت صااانعتی ساااابق ا درخشاااان در سااااخت شاااناورها کوچاااك ماینا ا
ياا ک کاا

مااااهی گیااار

لناا ينگ کرافااات بوياا گااااار و فلاا برهاااا کوچاااك دوباا

دارد .همچنااین تعمیاارات ساااز هااا فااوالد و ایااواع شااناورها ییااز بااا توجاا باا اضاااف
ش ن تع اد شناورها و باال رفتن سن یاوگان دريايی در اين کارخای ایجام می پايرد.
برخاای از پااروژ هااا ساااخت کاا در اياان کارخایاا ایجااام شاا
مااااهیگیر  42متااار

يااا ک کااا

لناا ينگ کرافاات هااا  64متاار
منوفولاا

هاااا  4422اسااا
بااارج 124

البارتناا از :کشااتی هااا

کشاااتی هیااا روگرافی آبنگاااار

 FLBمتاار

گااو شااناور )(SPM

) (PLEMمربااوط باا شاارکت ملاای یفاات ايااران بااارج لولاا گاااار و بااارج هااا

 7222تنی
وساااعت و را هاااا دسترسااای :ماااااحت کارخایا ا در حاا ود  166222متااار مرباااع باااا دياااوار
ساااحلی باا طااو باای

از  222متاار و حاا اقل الماا آ

کایااا طبیعاای بناا ر بوشااهر واقااع شاا

 4/2متاار ماای باشاا کاا در کنااار

اساات .کارخایاا از طرياا خشااکی بااا جاااد ا باا

الرض  12متر و ظرفیت  12تن قابل دسترسی است.
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ظرفیت تعمیرات ایواع شناورها مختصراً ب شرح زير می باش :
ظرفیااات داکیناااگ  :قابلیااات بااا آ

ایااا از و بااااال آوردن ایاااواع شاااناورها فلاااز باااا

حاا اک ر ظرفیاات  622تاان آبخااور  2/7متاار طااو  62متاار و الاارض  12متاار باا وساایل
سینکرولیفت)(synchrolift
حوضااچ و سیااات ایتقااا الرضاای کشااتی :يااك واحاا هاار کاا ام باا طااو  222متاار باارا
 12شناور
ظرفیااات پارکیناااگ  :پارکیناااگ جهااات سااااخت و تعمیااارات مجهاااز بااا سااا خاااط ريااال
ح اک ر  12فروی شناور فلز و  3فروی شناور چوبی بصورت همزمان
ایااواع شااناور مااورد پاااير

 :بااارج ياا ک کاا

ماااهیگیر

لناا ينگ کرافاات فلاا بااار

کاتاماران ایواع قاي
خ مات تعمیراتی:
المااومی  -بهساات و ریااگ  -ساااز فلاااز  -سیااات سااکان  -شااافت و پروایاا  -لولاا
کشی  -مکاییك  -برق و الکتروییك  -تأسیاات  -یجار و ورقکار
کارخانه سکوسازی فراساحل بوشهر
کارخایااا سکوسااااز بوشاااهر در یزديکااای کارخایااا کشاااتی سااااز و جزيااار صااا را بااا
مااااحت باای

از  422هاازار متاار مربااع بااا  222متاار ديااوار ساااحلی و کارگااا هااا ماا رن
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مجهااز باا سیااات بااارگیر سااکوها شااامل  6خااط رياال باا ظرفیاات  1222تاان و سیااات
للزشااای  Skiddingباااارگیر با ا ظرفیااات 3222تااان مااای باشا ا  .دسترسااای با ا کارخایا ا از
طري خشکی با جاد ا ب الرض  12متر و ظرفیت  12تن امکایپاير می باش .
امکانات و تجهیزات تاسیسات بارگیری
 اسااکل بااارگیر از طرياا رياال بااا ظرفیاات ديااوار ساااحلی  1222تاان بااا  6خااط رياال هاارک ام بحو  122متر
 -اسکل بارگیر ب رو

للزشی )(Skiddingبا ظرفیت ديوار ساحلی  3222تن

 سیات هی رولیك )Push-Pull: (500×2تن و  2×322تن ترولی با ظرفیت 82 62و 122تن 32 :دستگا -بازو بارگیر

)Loading Arm: (4واح
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چارت سازمانی
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پروژه جاری
عنوان پروژه

طراحی و ساخت چهار فروند کشتی نفتکش  111هزار تنی

کارفرما

شرکت ملی نفت ونزوئال

زمينه فعاليت پروژه

کشتي سازي

فراساحل

نوع قرارداد

مهندسی  ،خريد و ساخت

تاريخ شروع پروژه

شروع عمليات پروژه 8811/6/52

خشکی

تاريخ پايان پروژه
شرح خالصه پروژه

ساخت  4فروند نفتکش مخصوص حمل نفت خام به ظرفيت  888هزار تن
مشخصات اصلی کشتی ها به شرح ذيل می باشند:
طول کلي  522:متر
عرض 44:متر
ارتفاع ساختماني  58:متر
آبخور طراحي  8441:متر
سرعت  82گره دريايي
ظرفيت باربري ( : )D.W.Tحدود  888هزار تن
قدرت موتور 82152:کيلووات
تعداد و ظرفيت ژنراتورها 8 :عدد هر کدام به ظرفيت  022کيلو وات و يک
عدد ژنراتور اضطراری به ظرفيت  852کيلو وات

موقعيت مكاني پروژه

پروژه در يارد کشتی سازی جزيره صنعتی صدرا در حال اجرا می باشد

محصول نهايي حاصل از بهره

محصول نهايی اين پروژه ساخت چهار فروند کشتی افراماکس  888هزار تنی

برداري پروژه

ميباشد که با ساخت اين شناور ها ايران به جمع کشتی سازن بزرگ دنيا خواهد
پيوست.

ميزان اشتغال زائي درحين انجام

با توجه به اينکه پروژه در يارد جزيره صدرا (بوشهر) اجرا می شود اشتغال

پروژه

زايی  8222نفر به صورت مسقيم و تعداد قابل توجهی اشتغال غير مستقيم در
شهرستان بوشهر و شهر های اطراف ايجاد می گردد.

پيشرفت پروژه
ويژگي هاي کليدي پروژه

16418%
از ويژگيهای مهم اين پروژه ساخت چنين شناور هايی با اين ظرفيت در ايران
ميباشد که برای اولين بار در شرکت صنعتی دريايی ايران در حال انجام می
باشد .اولين قرارداد .بين المللی صدرا در حوزه ساخت کشتی های نفتکش می
باشد.
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آشنايی با سیکل کار
مقدمهههه :ايااان کارخایااا در حاااا حاضااارب دلیااال تعااا يل ییرووی اشاااتن تجهیااازات الزم
الملیات ساخت کشتی را ایجام یمی ده وفقط تعمیرات شناورها را ب اله

دارد.

درابتااا ا بااارا پاااروژ تعمیرياااك شاااناورباي درخواسااات مشاااتر مکتاااو

شود.ومشاااخز

درخواساات ایجااام کااار مشااتر فاارم دسااتور کااار کاا شااامل اياات هااا کااار کاا باياا ایجااام
شااود تکمیاال میگااردد ويااك شاامار کااارپن رقماای باا اياان شااناور تعلاا میگیرد.گاازار
مورد یظر باشمار کارمشخز ب واح ها مختلف ارجاع داد می شود.
باارا هاار پااروژ يااك شااخز پیگیاار کارتوسااط قااامت اجراياای ایتخااا
کارها وگزارشات راپیگیر میکن .
مراحل :
پاير
دستورکار
درخواست ایجام کار
ارجاع ب واح ها مختلف
تهی گزارشها ازمراحل مختلف هر کارگا
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الملیات
تهیا ا گااازار

هاااا مربوطا ا ديگربا ا ماا ا و ماااوردیظربرا

هاااا پاياااان کاااار وگااازار

صورت اا

ایواع کشتی وشناورها
کشتی های باربری :اين کشتی ها برحا
درخحوط کشتیرایی تقای بن

کاربر ب ایواع باربر المومی فل بر کایتینربروخودروبرو..

می شوی اين کشتی هااز222تا 122222تن وزن واز 21تا 286مترطو .

از3/3تا 17مترآبخورداری .
غهت سنگ مع ن آهن آالت)

کشتی فل بر  :برا بارگیر مواد غیر قابل بات بن کشتی کایتینربر  :برا بارگیر کایتینر -بارج :شناور بزرگتر از قاي

برا باربريی در مایرها کوتا حرکت بوسیل ي ک ک

 فِر  :شناور برا حمل خودرو و ماافر در مایرها کوتا رودخای /درياچکشتی های سوخت رسان :اين کشتی ها برحا
گازمايع ویفتک

یوع سوخت حمل ش

وب ایواع کشتی حمل

تقای می شوی اين کشتی ها الم تااز122تا 12222تن وزن واز61تا 224مترطو

واز 4تا 2متر آبخورداری البت امروز سوپریفت ک

ها چن ص هزار تنی ییز دردرياها تردد داری
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 کشتی  : LNGويژ حمل مايعات دماپايین و ت ت فشار هی روکربنی -کشتی یفتک

 :ويژ حمل یفت خام و ديگر مايعات هی روکربنی در دما معمولی

کشتی مسافربری :امروز برا جل

توريات دارا امکایات مجلل همچون يك هتل شناور ساخت

میشود..
کشتی جنگی یا ناو  :دارا تجهیزات یظامی ماین توپ موشك ای از و گاهی بای پرواز هواپیما

واح ها وکارگا ها کارخای
کارت زیی کنتر کارکرد

امورمالی

ت ارکات

امورادار

معاویت

کارگا شافت وپروای

ایبار آهن آالت

دبیرخای

پاير

کارگا تراشکار

ایبار یوساز

کنتر کیفیت

مهن سی

کارگا یجار

حفاظت فیزيکی

درمایگا

فناور اطهالات

کارگا ورقکار

ترابر

خ مات رفاهی

بریام ريز

کارگا جوشکار

کنتر مواد

تعمیر ویگ دار

مشاور حقوقی

کارگا مکاییك

م يريت اجرايی

دفترم وط

آموز

کارگا برق والکتروییك

سالن کنفرایس

یمازخای

بای

کارگا مویتاژکار

ایبارالمومی

مخابرات

م يريت

کارگا لول کشی

آت

یشایی

حراست منحق جنو

کارگا ریگ

به اشت ايمنی م یط زيات
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مراحل تعمیرات وآيت ها کار

مراحل تعمیرات شناورها
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شرح برخی ازآیتم های کاری
) (Docking-Undockingعملیات داکینگ:الملیات ب آ
ابت اباياا ا وزن شااااناورتعیین گردد براسااااا

آ

ای از وازآ

گیر شناور

خااااورو ...تااااابرداک آساااایبی یرسااااای زيرا

داک اين کارخای تا
وزن 222تن را ت مل می کن  .هردوسا شناورها برا دريایورد باي داک شوی .
سندبالسهههت ورنهههگ آمیهههزی :الياا باااردار ریاااگ هاااا ق يمی ساااا

پاشااای باا منظاااور

آماد ساز برا ریگ
آمیاااز -ریاااگ آمیاااز بااارا زيااارآ

خورشاااناور2اليا ا قاااامت بااااال آ

خاااور3اليا ا

الرش 2الي
مگرتست :تات برق شناورک ب وسیل ژیراتورها بررسی می شود.
فیلرگیهههری :کوپلیناااگ ها سااااز هاااا پهساااتیکی ياااا بریجااای قاااامت شاااافت رافیلرگیر
می کنن .
تعهههویل پلیهههت :با ا فااارض م اااا اگرب یا ا شاااناور%62باش ضاااخامت ب یا ا 8تاااا12میااال
باشاا قابل قبااو اساات ولاای اگرکمتاارازآن شاا باي آن قااامت راتعااويه کنی کاا قباال ازآن
باي ضاااخامت سااانجی صاااورت گیردکا ا با ا صاااورت یقحا ا ا است.اگرضاااخامت کمتااار با ا
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صاااورت یقااااط کوچاااك کنااااره باااودآن هااااروجو

میااازیی وییااااز با ا تعاااويه پلیااات

ییات.
تعهههویل آنهههد:قحعااا ا درشاااناورک باتشعشاااع خودباالاااه میشاااود خاااز هابااا ب یااا
یچاب .ک بنابرلزوم آن راتعويه میکنن .

تعرفه های آيت ها کار
پاااس ازپااااير

مشاااخز میکنن کاا طباا تعرفا ا کاا ام ساااا شااامار کاررام اساااب کننا ا .

تعرفااااا هاازياااااك بااااااز زماااااایی تابااااااز زماااااایی ديگرمشاااااخز اسااااات.تعرف
هاج ي معموالازابتااا ا بااارج سااا مشاااخز میشاااود .برخااای ازهزينااا هاااا بااا صاااورت
فیکای وبرخی ب صورت یفر-ساالت برا هرکارگرم اسب می شود.
همچناااین هااارآيت کاااار زيرشااااخ هاااا خاااودرادارد وبااارا هرکا ا ام ارآیهاااا تعرفا ا هاااا
خااااو خاااودرا ل اااا میکنناا باا فااارض م اااا بااارا الملیاااات داکیناااگ باي هزيناا ثابااات
هزيناااا پارکینگ تهیاااا یقشاااا و ...درمراحاااال جزءترباي هزيناااا ماشااااین آالت هزيناااا
کارگر هزين مواداولی پرداخت شود..
هزين تمام آيت ها ایجام ش

کار +هزين سرپرستی م يريت یگهبایی و + ...هزين مواد مصرفی

+
 %6مالیات +

 %3ارز
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ارزيابی
باتوجاا باا اياان کاا تمااام توضاای اتی کاا درموردکارباا ماان داد شاا

ت ااور بااود واجاااز

دسترساای باا قاااامت اجراياای پاااروژ راباا ماان یاا اد ای .متاسااافای ارزيااابی دقیقااای یمااای
توای ارائ ده .
اماآیچاا کاا تاباا اينجااادراين کارخایاا متوجاا شاا م اياان اساات کاا درگاشاات یظاا دقیاا
تااار درايااان کارخایا ا حااااک باااود ولااای درحاااا حاضااارب دلیااال تعا ا يل ییروبا ا داليااال
مختلف م یط راک ب یظرمیرسی .
مشکهت آن ازقبیل:
بخ

واح بریام ريز وکنتر پروژ فقط يك کارشنا

بریام ريز وجودداشت.وازیرم افزارهاا با

روزم ل کمك گرفت یمی شود مگربرا ماتن ساز
مااا يريت زماااان بااارا ت ويااال درايااان کارخایااا اهمیااات چنااا ایی ی ارد بااا دلیااال اينکااا
مشااتر هااا اياان کارخایاا هزيناا هااا خودراباا موقااع پرداخاات یماای کنناا وممکن اساات
داک يك شناورس ما تاس سا ه طو بکش ....
باا دلیاال تعاا يل ییاارو الملیااات ساااخت کشااتی دراياان کارخایاا صااورت یماای گیاارد وبخاا
هايی ازتعمیرات ییزب شرکت ها پیمایکار واگاار می شود.
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یاگفتا ا یمایا ا ايااان کارخایا ا آيااات هاااا کاااار درواقاااع سااااختار شکاااات کاااارخودرا با ا
خااوبی االمااا یمااود وماا يريت قاباال قبااولی بااررو هزيناا هااا ومنااابع ایاااایی خااودرادارد
.ولااای هماااایحور کااا گفتااا شااا ايااان سااااختارها ازگاشااات بااااقی مایااا
حاضرساااااااختارج ي

ودرحاااا

دراياااااان کارخایاااااا باااااارا پیشاااااارفت کاروجودیاااااا ارد .

.
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تصاوير

 .1نمایی ازکارخانه کشتی سازی بوشهر

 .2نمایی ازکارخانه سکو سازی بوشهر
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 .3نفتکش 888222تنی افراماکس

 .4بارج  8222تنی
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.5نشان تجاری صدرا
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