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گردآورنده: انجمن مهندسی دریایی ایران 
با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی

نوبت انتشار: دوم    سال انتشار: 1396
تیراژ: 1000 نسخه

طراحی جلد: بابک قنبری
صفحه آرایی: میثم مغاره

همکاران این مجموعه: امین حاجی محمدی، میثم مغاره، حمیدرضا قصابان، سید احمد صفوی
)کلیه حقوق محفوظ و مخصوص انجمن مهندسی دریایی ایران است(  

گروه تلگرام مارین نیوز
بزرگترین و پربازدیدترین گروه تلگرام 

 دریایی کشور

دسترسی به نسخه الکترونیکی کتاب
از طریق ربات تلگرام

انجمن مهندسی دریایی ایران





مقدمه:

“اهلل الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک
 فیه بامره و لتبتغوا من فضله لعلکم تشکرون”

                                                                              جاثیه/ 12   

اند و خداوند  دریاها بیش از 75% درصد از سطح کره زمین را در برگرفته 
منان، دریا را یکی از بزرگ ترین نشانه های خلقت معرفی و آب را اصلی ترین 
عنصر حیات و ضامن دوام و بقای حیات می شمرد، هم او که در قرآن کریم 
از دریا و برکات بی شمار آن، کشتیرانی و بازرگانی دریایی مکرر سخن گفته 
و بر فواید و عواید آن بارها تاکید کرده است. در سوره مبارکه جاثیه آمده 
است: “خدا آن کسی است که دریا رابرای شما رام کرد تا کشتی ها بر آن 
روان گردند و شما از نعماتش بهره مند گردید، باشد که سپاسگزار باشید” و 
در جایی دیگر: “اوست که دریا را رام ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و 
زیوری بیرون آورید که آن را می پوشید و کشتی ها را می نگرید که دریا را 

می شکافند تا از نعمت آن بهره مند گردید، باشد که سپاس بگذارید”.

شاعر  “فردوسی”  دارد.  ساله  هزار  چندین  ای  پیشینه  ایرانیان  دریانوردی 
حماسه سرای ایران، “جمشید” سومین پادشاه سلسله “پیشدادیان” را بنیان 
گذار صنعت کشتی سازی معرفی می کند. پایه گذاری ناوگان دریایی سازمان 
یافته در ایران به بیش از 2600 سال پیش، همزمان با سلسله هخامنشیان 
تا  فارس  خلیج  از  ایران  آبی  مرزهای  که حدود  زمانی  یعنی  گردد،  می  باز 
دریای عمان و در اقیانوس هند، از جنوب تا دریای سرخ و از شرق تا جنوب 
هندوستان و سیالن، از دریای مدیترانه  و داردانل تا دریای مازندران گسترده 

بود.

بر  که  بود  آنجا  تا  دریانوردی  و  سازی  کشتی  صنعت  در  ایرانیان  پیشرفت 
اساس مدارک باستان شناسی، حفر کانال سویز برای اتصال دریای سرخ به 
دریای مدیترانه و همچنین تاسیس بنادر صدرا و صیدا در سواحل مدیترانه 
به ایرانیان دوره هخامنشی نسبت داده شده است. همچنین ساخت سکان،  
پل های شناور و شناورهای اولیه آبی – خاکی ، انجام سفرهای اکتشافی به 



شرق تا رود سند و به مغرب تا اقیانوس اطلس از خدمات ایرانیان به دنیای 
دریانوردی است.

در عصر حاضر، تجارت بین المللی دریایی و چشم انداز حمل و نقل دریایی، 
فرصت ها و چالش هایی پیش رو دارد، هزینه های چشمگیر انرژی و امنیت 
دریایی، تغییرات جوی و اقلیمی، بهره گیری از منابع طبیعی و ذخایر بستر 
دریایی، مسایل زیست محیطی و .. از جمله مهم ترین این موارد است که در 
مورد آن باید تدابیری اندیشیده شود. اما با این همه، بیش از %90 از حمل  
ونقل بین المللی کاال و حامل های انرژی از طریق دریا انجام می شود و این 
روش با همه مخاطرات خود، ایمن ترین و مقرون به صرفه ترین روش جا به 

جایی کاالست.

 این موضوع توجه کشورهای صاحب دریا را به صنعت مهم کشتی سازی و 
کشتیرانی معطوف داشته و طی سالیان گذشته این صنعت در بسیاری کشورها 
به عنوان یک صنعت و استراتژیک تلقی گردیده و پیشرفت های چشمگیری 
در این زمینه داشته اند. اما صنعت کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن، فراز 
و نشیب های مکرری را در کشور ما طی کرده است. در ده های اخیر این 
صنعت رشد نسبتا قابل قبولی داشته است. ایران در سه دهه اخیر و خصوصا 
پس از جنگ تحمیلی که با فن آوری ها و نوآوری های بسیاری از جمله در 
دریا، همراه بود، گام های بلندی در صنعت ساخت شناورها در کالس های 
مختلف برداشته است. از ساخت شناورهای حمل نفت گرفته تا شناورهای 
نظامی سطحی همچون “ناوشکن جماران” و زیرسطحی های سنگین و نیمه 
کشور  سفارش  افراماکس  پیکر  غول  های  کشتی  از  “فاتح”،  سنگین کالس 
پیما  اقیانوس  شناورهای  از  تندرو،  و  سبک  شناورهای  تا  گرفته  ونزویالی 
ایران – اراک” گرفته تا کشتی های تحقیقاتی همچون “کاوشگر  همچون” 
خلیج فارس” و... همه و همه شاهدی بر این مدعاست که افقی نو  پیش روی 

این صنعت در کشورمان ترسیم شده است.

در راستای تدوین توانایی ها و نمایه سازی ظرفیت های صنایع کشتی سازی 
کشور در طول سه دهه اخیر، جمع آوری اطالعات با هدف تدوین نخستین 
“اطلس شناورهای ساخت ایران” به پیشنهاد و راهبری”ستاد توسعه فناوری 
و صنایع دانش بنیان دریایی – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری”در 
کمیته  توسط  و  گرفت  قرار  ایران”  دریایی  مهندسی  “انجمن  کار  دستور 
دانشجویی در پاییز سال1393 این مهم محقق شد. این مجموعه با هماهنگی 



و همکاری کلیه سازمان ها، نهادها و شرکت های فعال در این حوزه جمع 
آوری گردیده است، محتوی این اطلس اطالعات مختصر و مفیدی است از 
شناورهای کالس های مختلف دریایی که به دست جوانان سخت کوش و با 
انگیزه این مرز و بوم در سال های پس از انقالب اسالمی ساخته شده و به 

بهره برداری رسیده اند. 

کافی  اطالعات  ارائه  عدم  همچون  مواردی  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم 
کارگاه  و  ها  از شرکت  تعدادی  تعطیلی  شناور،  سازنده  های  توسط شرکت 
های سازنده کشتی و همچنین در دسترس نبودن اطالعات آماری برخی از 
شناورها، اطالعات کامل و دقیق تمامی شناورها در دسترس نمی باشد. لذا 
در این مجموعه تنها معرفی بخشی از شناورهای ساخت ایران انجام گرفته 
است. همچنین در این مجموعه، حتی االمکان از ذکر شناورهای مشابه که 
از مشخصات فنی یکسانی برخوردار بوده و در کالس واحدی تقسیم بندی     
می شدند و همچنین شناورهایی که اطالعات دریافتی از شرکت های سازنده 

آنها ناقص بود، خودداری شده است. 

این  دوم  نسخه   1396 سال  در  ایران،  دریایی  مهندسی  انجمن  همت  به 
ساخت  شناورهای  اطالعات  تجمیع  و  تکمیل  هدف  با  حاضر(  کتاب)نسخه 

ایران، تهیه و منتشر شد.
امید است به یاری خداوند متعال و با تدبیر مسئولین دلسوز و همت جوانان 
این سرزمین، قله های افتخار یکی پس از دیگری فتح و صنعت دریایی ایران 

اسالمی در جایگاه واقعی و شایسته خود قرار گیرد.

اردیبهشت 1396





راهنمای کتاب

اطلس پیش رو مجموعه ای از انواع شناورهای تجاری 
ساخته شده در ایران تا سال 1395 است. مشخصات 
کتاب  این  در  و  گردآوری  امکان  حد  تا  شناورها  این 

مدون گردیده است.
دسته بندی موجود بر اساس نوع شناور و تناژ به شرح 

ذیل در این کتاب آورده شده است : 
* شناورهای نفتکش 

* شناورهای کانتینر بر
* شناورهای لندینگ کرافت 

* بارج ها
* شناورهای خدماتی و چندمنظوره

* یدک کش ها 
* شناورهای صیادی
* شناورهای نفر بر

* شناورهای مسافربری
* شناورهای الیروب 

* شناورهای باربری عمومی
* شناورهای کوچک

* شناورهای ویژه
در صفحه ی معرفی ساخت هر شناور اطالعاتی نظیر 
بدنه،  جنس  ساخت،  کالس  و  یارد  سال،  نوع،  نام، 
و  خالص  ظرفیت  جابجایی،  حداکثر  آبخور،  ابعاد، 
موتورها،  قدرت  و  مدل  مرده،  و  وزن سبک  ناخالص، 
تعداد  شناور،  ماموریت  خدمه،  تعداد  عملیاتی،  شعاع 

شناورهای مشابه نیز آورده شده است.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

سوروکایما
افراماکس

1392 
جزیره صدرا

جی ال آلمان
فوالد

250، 44، 21 متر
14/8 متر

134000 تن
34635 ، 62832

21000 / 113000تن
-/ 15820 کیلو وات

اقیانوس پیما
36 نفر

حمل نفت خام
-

Sorokaima
Aframax

 2013

Sadra island

G.L.

Steel

250 / 44 / 21 m

14.8 m

134000 ton

62832/ 34635

21000/113000 ton

-/15820 Kw

Oceangoing

36 Persons

Crude Oil Carrier

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial  (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

فهیم
حمل فرآورده های نفتی

1393
بحر گسترش هرمز

بی وی فرانسه
فوالد

176 ، 31 ، 17 متر
9 متر

43500 تن
8277  ، 25214

8647  تن
مان  / 11640 کیلووات

اقیانوس پیما
30 نفر

حمل فرآورده های نفتی
2 فروند

Fahim
Product Carrier  

2014

Bahr Gostaresh Hormoz

B.V.

Steel

176 / 31 / 17 m

9 m

43500 ton

25214  / 8277

8647 ton

MAN / 11640 kw

Oceangoing

30 Persons

Product Carrier  

2 Numbers

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

تانکر بارج 
-
-

لویدز انگلستان
فوالد

56 ، 15، 3/6 متر
2/46 متر
1880 تن

-
380 / 1500 تن

-
آبهای ساحلی

-
چند منظوره

-

Tanker barge

-

-

L.R.

Steel

56/15/3.6 m

2.46 m

1880 ton

-

380/1500 ton

-

Coastal sea

-

Multipurpose

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ایران نکا
نفتکش 

-
صدرا نکا

لویدز انگلستان
فوالد

112/6، 15/9، 6/5 متر
4/5 متر

7489 تن
-

2689 / 4800 تن
دیوتز/ 950×2 کیلو وات

اقیانوس پیما
18 نفر

حمل نفت خام
-

Iran Neka
Oil tanker 

-

Sadra Neka

L.R.

Steel

112.6 / 15.9 / 6.5 m

4.5 m

7489 ton

-

2689 / 4800 ton

Deutz /2×950 Kw

Oceangoing

18 persons

Crude Oil Carrier

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial  (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
نفتکش

-
-
-

فوالد
101، 17/5، 10/3 متر

6/85 متر
-

1808/4842
6200 تن

2650 کیلو وات
اقیانوس پیما

14 نفر
حمل سوخت 

-

-

Tanker

-

-

-

Steel

101/17.5/10.3 m

6.85 m

-

4842/1808

6200 ton

2650 Kw

Oceangoing

14 Persons

Carrying  petroleum

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.



Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ایران - کاشان 
کانتینربر

1391
بحر گسترش هرمز

جی ال آلمان
فوالد

187/25 ، 29/8 ، 16/5 متر
10/10 متر
36000 تن

 11054 ، 23285
9502 تن

هیوندای / 16950 کیلووات
اقیانوس پیما

27 نفر
حمل کانتینر

3 فروند

Iran - Kashan
Container ship

2012

Bahr Gostaresh Hormoz

G.L.

Steel

187.25/29.8/16.5 m

10.10 m

36000 ton

23285 / 11054 

9502 ton

Hyundai / 16950 kw

Oceangoing 

27 Persons

Carring container

3 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz



Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

غدیر
لندینگ کرافت

1394
دریا امید چابهار

بی وی فرانسه
فوالد

64 ، 15/24 ، 4 متر 
2/5 متر

-
1400

500 / 3000 تن
1120 کیلو وات

-
13 نفر

حمل بار روی عرشه
3 فروند

Ghadir
Landing craft

2015

Darya Omid Chabahar

B.V.

Steel

64 /15.24 / 4 m

2.5 m

-

1400

500 / 3000 ton

1120 Kw

-

13 Persons

Deck Crago Carrier

3 Numbers

شرکت دریا امید چابهار 
Darya Omid Chabahar Co.



11

             

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

چاووش
لندینگ کرافت

1379
صدرا بوشهر

لویدز انگلستان
فوالد

64 ، 15 ، 4 متر
2/5 متر

-
345 / -

680 / 1810 تن
ام دبلیو ام / 500 کیلووات

-
12 نفر 

چند منظوره
3 فروند

Chavoosh
Landing Craft

2000

Boushehr Sadra

L.R.

Steel

64 / 15 / 4 m

2.5 m

-

- / 345

680 / 1810 ton

MWM / 500 Kw

-

12 Persons

Multipurpose

3 Numbers

شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial Co.(SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

نظامی گنجوی 4
لندینگ کرافت کاتاماران

1393
بحر گسترش هرمز

ایرانیان
فوالد

58 / 18 / 4 متر
2/5 متر
740 تن

340 / 495
400 تن

میتسوبیشی/ 2×1030 اسب بخار

اقیانوس پیما
11 نفر

حمل خودرو
2 فروند

Nezami Ganjavi 4
Catamaran landing craft

2014

Bahr Gostaresh Hormoz

ICS

Steel

58 / 18 / 4 m

2.5 m

740 ton

495 / 340

400 ton

Mitsubishi/2×1030 hp

Oceangoing

11 Persons

Car Carrier

2 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

فین
لندینگ کرافت

1385
پارس کشتی پوالد

آسیا
فوالد

50 ، 12/5 ، 3/5  متر
1/5 متر

1350 تن
  - / 497

375 / 1725 تن
-/ 1500 اسب بخار

آبهای محدود
8 نفر

چندمنظوره
2 فروند

Fin
Landing craft

2006

Pars Keshti Poolad

ACS

Steel

49.9 / 12 / 3.4 m

1.5 m

1350 ton

497 / - 

375 / 1725 ton

-/1500 hp

Restricted waters

8 Persons

Multipurpose

2 Numbers

شرکت پارس کشتی پوالد 
Pars Keshti Poolad Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مارال 2
لندینگ کرافت

1393
صنایع دریایی شهید موسوی

ایرانیان
فوالد

76/7 ، 17/5 ، 5 متر
3/9 متر

4500 تن
480 ، 1600

1200/ 3300 تن
یانمار/1300×2 اسب بخار

آبهای محدود
12 نفر

چند منظوره
2 فروند

Maral 2

Landing craft

2014

Shahid Mousavi Shipyard

ICS

Steel

76.7 / 17.5 / 5 m

3.9 m

4500 ton

1600 / 480

1200/3300 ton

Yanmar/2×1300 hp

Restricted water

12 Persons

Multipurpose

2 Numbers

صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر
Khorramshahr Shahid Mousavi Marine Industries
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت

-
-
-

A فوالد دریایی گرید
76/6 ، 17/5 ، 5 متر

3/9 متر
-
-

-/ 2500 تن
-/1080×2 کیلو وات

آبهای محدود
-
-
-

-

Landing craft

-

-

-

Steel

76.6/17.5/5

3.9 m

-

-

-/2500 ton

-/2×1080  Kw

Restricted waters

-

-

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مبینا
لندینگ کرافت

1391
صنایع دریایی شهید موسوی

آسیا
فوالد

76 ، 17/5 ، 4 متر
2/8 متر

3175 تن
675 ، 1175

2225/950 تن
یانمار/ 1150×2 کیلو وات

آبهای محدود
18 نفر

چند منظوره
-

Mobina
Landing Craft

2012

Shahid Mousavi Shipyard

ACS

Steel 

76 / 17.5 / 4 m

2.8 m

3175 ton

1175 / 675

950/2225 ton

Yanmar/2×1150 Kw

Restricted waters

18 Persons

Multipurpose

-

صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر
Khorramshahr Shahid Mousavi Marine Industries
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت

-
-
-

فوالد
72/4 ، 12 ، 3/6 متر

2/6 متر
1800 تن

-/ 1300 تن
-/455×2 کیلو وات

آبهای محدود
11 نفر

چند منظوره
-

-

Landing Craft

-

-

-

Steel

72.4/12/3.6 m

2.6 m

1800 ton

-

-/1300 ton

-/2×455 Kw

Restricted waters

11 Persons

Multipurpose

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت

-
-
-

فوالد
65/5 ، 13 ، 4 متر

2/2 متر
1460 تن

-
-/ 1200 تن

-/ 750×2 کیلو وات
آبهای محدود

11 نفر
چند منظوره

-

-

Landing Craft

-

-

-

Steel

65.5/13 /4 m

2.2 m

1460 ton

-

-/1200 ton

-/2×750 KW

Restricted waters

11 Persons

Multipurpose

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت 

-
-
-

فوالد
49/95 ، 14/5 ، 3/2 متر

2/2 متر
-
-

-/ 1000 تن
-/ 540×2 کیلو وات

آبهای محدود
-

چند منظوره
18فروند

-

Landing craft

-

-

-

steel

49.95/ 14.5 /3.2 m

2.2 m

-

-

-/1000 ton

-/2×540 Kw

Restricted waters

-

Multipurpose

18 Numbers

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت 

-
-
-

فوالد
58/5 ، 11 ، 3/4 متر

2/65 متر
1275 تن

-
885 تن

-/ 405×2 کیلو وات
آبهای محدود

6 نفر
چند منظوره

-

-

Landing Craft

-

-

-

Steel

58.5/11/3.4

2.65 m

1275 ton

-

885 ton

-/ 2×405 Kw

Restricted waters

6 Persons

Multipurpose

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت

-
-
-

فوالد
37 ، 8 ،2/4 متر

1/5 متر
320 تن

-
170 تن

-/ 323×2 کیلووات
-

7 نفر
چندمنظوره 

-

-

Landing Craft

-

-

-

Steel

37 / 8 / 2.4 m

1.5 m

320 ton

-

170 ton

-/2×323 Kw

-

7 Persons

Multipurpose

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت چندمنظوره

1386
اروندان

آسیا
فوالد

62/5 ، 14 ، 3/9 متر
2/7 متر

2050 تن
 448 ، 914

550 / 1500 تن
 یانمار/820 کیلو وات

آبهای محدود
9 نفر

باربری
2 فروند

-

Multipurpose landing craft

2007

Arvandan

ACS

Steel

62.5 / 14 / 3.9 m

2.7 m

2050 ton

914 / 448 

550 / 1500 ton

Yanmar/820 Kw

Restricted waters

9 Persons

Cargo Carrier

2 Numbers

شرکت کشتی سازی اروندان 
Arvandan shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت چندمنظوره

1383
اروندان

آسیا
فوالد

49/3 ، 11/65 ، 3/4 متر
2/5 متر

1207 تن
 800

407 / - تن
یانمار/567 کیلو وات

آبهای آزاد
9 نفر

باربری
10 فروند

-

Multipurpose landing craft

2004

َArvandan

ACS

Steel

49.3 / 11.65 / 3.4 m

2.5 m

1207 ton

800 

407 / - ton

yanmar / 567 Kw

Open Seas

9 Persons

Cargo Carrier

10 Numbers

شرکت کشتی سازی اروندان 
Arvandan shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

بوموسی
لندینگ کرافت
1387-1363

-
-

فوالد
68/6 ، 12 ، 4 متر

2/5 متر
-

205/7 ، 358/6
610 / - تن

یانمار / 1240 کیلو وات
-

10 نفر
-

2 فروند

Bomusa 
Landing Craft

1984-2008

-

-

Steel

67.6 / 12 / 4  m

2.5 m

-

358.6 / 205.7 

610 /- ton

Yanmar / 1240 Kw

-

10 Persons

-

2 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ ندیم گسترش خلیج فارس  

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Nadim Gostaresh Khalij Fars
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
لندینگ کرافت

از  1383 تاکنون
-
-

فوالد
70/9 ، 12 ، 3/8 متر

2/5 متر
-
-
-
-
-
-
-

2 فروند

-
Landing Craft

From 2004 until now

-

-

Steel

70.9 / 12 / 3.8 m

2.5 m

-

-

-

-

-

-

-

2 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ ندیم گسترش خلیج فارس  

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Nadim Gostaresh Khalij Fars
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

درسا
لندینگ کرافت

1384
-
-

فوالد
70/9 ، 15، 3/8  متر

2/65 متر
-

 405 ، 1192
711 تن

یانمار / 2400 کیلو وات
آبهای محدود

12نفر
-

2 فروند

Dosra
Landing Craft

2005

-

-

Steel

70.9 / 15 / 3.8 m

2.65 m

-

1192 / 405 

711 ton

Yanmar / 2400 Kw

Restricted waters

12 Persons

-

2 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ ندیم گسترش خلیج فارس  

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Nadim Gostaresh Khalij Fars
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

نبوی
لندینگ کرافت 

1381
صدرا بوشهر

گروه کارشناسان ایران
فوالد

38 ، 9 ، 2/5 متر
1/5 متر

-
 86 ، 287

- / 300 تن
-
-

7 نفر
حمل مایعات و بار 

1 فروند

Navabi
Landing Craft

2002

Sadra Boushehr

IGS

Steel

38 / 9 / 2.5 m

1.5 m

-

287 / 86 

- / 300 ton

-

-

7 Persons

Cargo Carrier 

1 Number

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length ، Width ، Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مرجان
لندینگ کرافت

1389
-
-

فوالد
80 ، 17/5 ، 4/25 متر

-
-

- ، 80
-

دیزل / 
آبهای محدود

14 نفر
-
-

Marjan
Landing Craft

2010

-

-

Steel

80 / 17.5 / 4.25 m

-

-

80 /-

-

Diesel/ 

Restricted waters

14 Persons

-

-

صنایع دریایی شهید درویشی  
Shahid Darvishi marine industries
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

فرشته 2
لندینگ کرافت

1392
صنایع دریایی شهید موسوی

ایرانیان
فوالد

49/5 ، 14/5 ، 3/2 متر
2/4 متر

1325 تن
495 ، 305

900/425 تن
یانمار/ 2×750 اسب بخار

-
12 نفر

حمل سیاالت،خودرو،کانتینر
-

Fereshteh 2
Landing Craft

2013

Shahid Mousavi Shipyard

ICS

Steel

49.5 / 14.5 / 3.2 m

2/4 m

1325 ton

305 / 495

425/900 ton

Yanmar /2×750 hp

-

12 Persons

Container,Car,Fluid Carrier

-

صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر
Khorramshahr Shahid Mousavi Marine Industries
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بارج

-
صدرا نکا

-
فوالد

43/26 ، 10 ، 3 متر
1/8 متر

-
-

- / 500 تن
-
-
-

جمع آوری آلودگی نفتی
3 فروند

-

Barge

-

Sadra Neka

-

Steel

43.26 / 10 / 3 m

1.8 m

-

-

- / 500 ton

-

-

-

Carrying oil spill

3 Numbers

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial  (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

پاکبوم 2
بارج

1391
صدرا نکا
ایرانیان

فوالد
44 / 10 / 3 متر

1/8 متر
900 تن

157/21 ، 360/16
300/ 600 تن

ولوو پنتا/80×2 کیلو وات
اقیانوس پیما

2 نفر
جمع آوری آلودگی نفتی

-

Pak Boom 2 
Barge

2012

Sadra Neka

ICS

Steel

44 / 10 / 3 m

1.8 m

900 ton

360.16 / 157.21

300 / 600 ton

Volvo Penta /2×80 Kw

Oceangoing

2 Persons

Collecting oil spill

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

تاید 15000
تانکر بارج

1388
بحر گسترش هرمز

ایرانیان
فوالد

130/4، 29/8، 8/3  متر
5 متر

19000 تن
5607  ، 9132

4000 تن
-

آبهای ساحلی
8 نفر

حمل سوخت
-

Tide 15000
Tanker barge

2009

Bahr Gostaresh Hormoz

ICS

Steel

130.4 / 29.8 / 8.3 m

5 m

19000 ton

9132 / 5607

4000 ton

-

Coastal Sea

8 Persons

Oil Carrier

-

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اف ال بی-124
بارج

1379
بندر بوشهر

جی ال آلمان
فوالد

 124 / 30 / 8 متر
6/45  متر

4417/94 تن
-/7982

4233/39 ، 17200 تن
-

اقیانوس پیما
-

نصب سکوهای دریایی

1 فروند

FLB–124
Barge

2000

Bushehr port

G.L.

steel

124 / 30 / 8 m

6.45 m

4417.94 ton

7982/-

4233.39/17200 ton

-

 Oceangoing

-

Offshore Platform Installation

1 Number

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial  (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مهدیس
بارج عرشه

1390
صدرا بوشهر

گروه کارشناسان ایران
فوالد

84 / 27 / 6 متر
4/775 متر
10090 تن

1065 / 3551
1500 / 8590 تن

-
-
-

حمل بار بر روی عرشه
2  فروند

Mahdis
Deck Barge

2011

Sadra Boushehr

IGS

Steel

84 / 27 / 6 m

4.775 m

10090 ton

3551 / 1065 

1500 / 8590 ton

-

-

-

Deck Cargo Carrier

2 Number

شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial Co.(SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بارج مسطح

-
-
-

فوالد
42 /12 /3 متر

2/4 متر
1000 تن

-
230/ - تن

-
آبهای ساحلی

-
حمل بار بر روی عرشه 

3 فروند

-

Flat barge

-

-

-

Steel

42/12/3 m

2.4 m

1000 ton

 -

230/-  ton

-

Coastal Sea

-

Deck Cargo Carrier

3 Numbers

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بارج مسطح

-
-
-
-

65 ، 19/3 ، 4/5 متر
3/45 متر
4220 تن

-
-/ 3500 تن

-
-

-
-

-

Flat barge

-

-

-

-

65/19.3/4.5 m

3.45 m

4220 ton

-

-/3500 ton

-

-

-

-

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

پاسگاه دریایی
بارج

1385-1384
اروندان2

آسیا
فوالد

31/3 ، 11 ، 2/5 متر
1/2 متر
370 تن

-
158 / 212 تن

-
آبهای محدود

21 نفر
ارائه خدمات مبتنی بر بارج

-

Coastal base
Barge

2005-2006

Arvandan 2

ACS

Steel

31.3 / 11 / 2.5 m

1.2 m

370 ton

-

158 / 212 ton

-

Restricted waters

21 Persons

Barge service

-

شرکت کشتی سازی اروندان 
Arvandan Shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

پارسیان 
بارج

1388
ناخدای جزیره

آسیا
فوالد

78 ، 18 ، 4/5 متر
3/75 متر
4200 تن

-
3500 / 700 تن

-
آبهای آزاد

-
حمل بار فله

2 فروند

Parsian 

Barge

2009

Nakhodaye jazire

َACS

Steel

78 / 18 / 4.5 m

3.75 m

4200 ton

-

3500 / 700 ton

-

Open Sea

-

Bulk Carrier

2 Numbers

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhadaye Jazireh Co. 



41

             

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مفتون
بارج

1390
مؤسسه شهید محالتی
استاندارد دفاعی ایران

آلومینیم
56/45 ، 14/5 ، 4/16 متر

3/3 متر
370 تن

-
-
-

آبهای محدود
-

حمل بار فله و کانتینر
-

Maftoon
Barge

2010

S.M.I Shipyard

Iran Defense Rules

Aluminium

56.45 \ 14.5 \ 4.16 m

3.3 m

370 ton

-

-

-

Restricted Waters

-

Bulk & Container Carrier

-

مؤسسه کشتی سازی شهید محالتي
 Shahid mahalati Marine Institute



42

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ال بی 90
بارج

1390
صف

جی ال آلمان
فوالد

89/6 ، 24 ، 6/5 متر
4/61 متر

-
-
-
-
-
-

بارگیری،حمل و نصب جاکت 
-

LB90
Barge

2010

SAFF

G.L.

Steel

89.6/ 24 /6.5 m

4.61 m

-

-

-

-

-

-

Jacket Loading,transportation

-

صنایع فراساحل )صف(
Offshore Industries Co. (SAFF)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بارج

1390
صف

جی ال آلمان
فوالد

74/5 ، 21/6 ، 4 متر
2/73 متر

-
-
-

ولوو پنتا/-
-

100 نفر
کابل گذاری و لوله گذاری در دریا

-

-

barge

2011

SAFF

G.L.

Steel

74.5 / 21.6 / 4 m

2.73 m

-

-

-

Volvo Penta/-

-

100 Persons

Pipleline Installation at sea

-

صنایع فراساحل )صف(
Offshore Industries Co. (SAFF)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

بهرام 2
بارج باربری

1384
اروندان 1

آسیا
فوالد

56/5 ، 18 ، 4 متر
3 متر

2450 تن
- ، 1335

450 / 2000 تن
-

آبهای آزاد
3 نفر

باربری
2 فروند

Bahram 2
Cargo barge

2005

Arvandan1

ACS

Steel

54.6 / 18 / 4 m

3 m

2450 ton

1335/-

450 / 2000 ton

-

Open Seas

3 Persons

Cargo  Carrier

2 Numbers

شرکت کشتی سازی اروندان 
Arvandan Shipyard CO. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

پاکبوم  5
بارج

1391
-
-

فوالد
43/26 ، 10 ، 3 متر

1/8 متر
-
-

202/84 ، - تن
-
-

2 نفر
-

3 فروند

Pakboom 5
Barge 

2012

-

-

Steel

43.26 / 10 / 3 m

1.8 m

-

-

202.84 / - ton

-

-

2 Persons

-

3 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ ندیم گسترش خلیج فارس 

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Nadim Gostaresh Khalij Fars
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

طاها 
بارج

1394
صنعت و دریا

آسیا
فوالد

63/95 ، 17/9، 4/4 متر
3/3 متر

2900 تن
153 ، 1177
-/3000 تن

-
آب های آزاد

-
-

3 فروند

Taha
Barge

2015

Sanat Va Darya

ACS

Steel

63.95  / 17.9  / 4.4 m

3.3 m

2900 ton

1177 / 153

-/3000 ton

-

Open Seas

-

-

3 Numbers

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اوستا 2
بارج

1395
صنعت و دریا  

ایرانیان
فوالد

60 ، 17/9، 4/4 متر
3/4 متر

-
616 ، 2053
-/3000 تن

3 × ژنراتور 400 کیلووات
آب های آزاد

20 نفر
-
-

Avesta 2
barge

2016

Sanat Va darya

ICS

Steel

60  / 17.9  / 4.4 m

3.4 m

-

2053 / 616

-/ 3000 ton

3×400kw Generator

Open Seas

20 Persons

-

-

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 

برهان 3 
بارج

1390
صنعت و دریا

آسیا
فوالد

60  ، 20 ، 4 متر
2/5 متر

-
- ، 1218

-/3000 تن
-
-

86 نفر
-
-

Borhan 3
Barge

2010

Sanat Va Darya

ACS

Steel

60 / 20 / 4 m

2.5 m

-

1218 / -

-/3000 ton

-

-

86 Persons

-

-
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ارشیا 10
دوبه 

1390
صنایع دریایی شهید موسوی

آسیا
فوالد

49/4 ، 10 ، 4 متر
3/2 متر

1500 تن
319 ، 498

1200/300 تن
یانمار/ 2×750 اسب بخار

-
8 نفر

حمل بار
-

Arshia 10
Barge

2011

Shahid Mousavi Shipyard

ACS

Steel

49.4 / 10 / 4 m

3.2 m

1500 ton

498 / 319

300/1200 ton

Yanmar /2×750 hp

-

8 Persons

Cargo Carrier

-

صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر
Khorramshahr Shahid Mousavi Marine Industries



50

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اوستا 4
بارج

-
صنعت و دریا  

آسیا
فوالد

52  /  16 /  4 متر
3 متر

2000 تن
248 ، 827

-
-

آب های آزاد
-
-
-

Avesta 4
Barge

-

Sanat  Va Darya

ACS

Steel

52 /16  /4 m

3 m

2000 ton

827 / 248

-

-

Open Seas

-

-

-

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بارج حمل بار

1367
صدرا

لویدز انگلستان
فوالد

36/6 ، 12/2 ، 2/74 متر
2/14 متر
525 تن
 - ، 277

175 / 700 تن
-
-
-

حمل بار روی عرشه
بیش از30 فروند 

 -

Deck Cargo Barge

1987

Sadra

L.R.

Steel

36.6 / 12.2 / 2.74 m

2.14 m

525 ton

277 / - 

175 / 700 ton

-

-

-

Deck Cargo Carrier

More than 30 Numbers 

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بارج حمل بار

1378
صدرا بوشهر

لویدز انگلستان
فوالد

42/7 ، 12/2 ، 3/05 متر
2/44 متر
780 تن
- ، 369

220 / 1000 تن
-
-
-

حمل بار روی عرشه
بیش از30 فروند 

-

Deck Cargo Barge

1999

Boushehr Sadra

L.R.

Steel

42.7 / 12.2 / 3.05 m

2.44 m

780 ton

369 / - 

220 / 1000 ton

-

-

-

Deck Cargo Carrier

More than 30 Numbers 

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial  (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بارج حمل بار

-
صدرا نکا

لویدز انگلستان
فوالد

54/9 ، 15/25 ، 4/27 متر
3/63 متر
1230 تن
 - / 770

-/ 2000 تن
-
-
-
-

بیش از 20 فروند

-

Deck Cargo Barge

-

Sadra Neka

L.R.

Steel

54.9 / 15.25 / 4.27 m

3.63 m

1230 ton

770 / - 

- / 2000 ton

-

-

-

-

More than 20 Numbers

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial  (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

صدرا- صدف 132
بارج 

1383
صدرا بوشهر

جی ال آلمان 
فوالد

132 ، 32 ، 9 متر
5 متر

20000 تن
 11946 ، 3584

9400 / 10500 تن
-

آبهای آزاد
243 نفر

لوله گذاری بستر دریا
1 فروند

Sadra- Sadaf 132
Barge

1998

Sadra Boushehr

G.L.

Steel

132 / 32 / 9 m

5 m

20000 ton

11946 / 3584 

9400 / 10500 ton

-

Open Seas

243 Persons

Piping on seabed

1 Number

شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial Co.(SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ثامن
دوبه 

1390
صنایع دریایی شهید موسوی

آسیا
فوالد

44/9 ، 9/55 ، 4 متر
3/2 متر

1180تن
317 ، 488

900/280 تن
یانمار/ 2×625 اسب بخار

-
8 نفر

حمل بار فله و بسته بندی
-

Saamen
Barge

2011

Shahid Mousavi Shipyard

ACS

Steel

44.9 / 9.55 / 4 m

3.2 m

1180 ton

488 / 317

280/900 ton

Yanmar /2×625 hp

-

8 Persons

Cargo Carrier

-

صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر
Khorramshahr Shahid Mousavi Marine Industries
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

چندمنظوره شماره 114
تدارکاتی و خدماتی

1392
بحر گسترش هرمز

آسیا
فوالد

40/4 ، 10/2 ، 4/3 متر
3/5 متر

1000 تن
-

400 /300  تن
1066 کیلو وات

آبهای ساحلی
8 نفر

خدماتی فراساحلی
3 فروند

Multipurpose 114
Supply

2013

B.G.H

ACS

Steel

40.4 / 10.2 / 4.3 m

3.5 m

1000 ton

-

400 /300 ton

1066 Kw

Coastal sea

8 Persons

Offshore Service

3 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
خدماتی

1393
ناخدای جزیره

آسیا
فوالد

36/7 ، 10 ، 4/3 متر
3/4 متر
700 تن

-
460 / 240 تن

میتسوبیشی / 1490 کیلو وات
آبهای آزاد

-
خدمات رسانی

4 فروند

-

Utility

2014

Nakhodaye jazireh

ACS

Steel

36.7 / 10 / 4.3 m

3.4 m

700 ton

-

460 / 240 ton

Mitsubishi / 1490 Kw

Open Sea

-

Service

4 Numbers

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhadaye Jazireh Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

روبنده
تدارکاتی

1393
فن آوران سیراف

آسیا
آلومینیوم

8 ، 2/5 ، 0/7 متر
0/25 متر

2/1 تن
-
-

-/ 75 کیلو وات
-

2 نفر
پاکسازی دریاچه ها و حوضچه ها از زباله

-

Scavenger
supply

2012

F.Syraf

ACS

Aluminium

8 / 2.5 / 0.7 m

0.25 m

2.1 ton

-

-

- / 75 Kw

-

2 Persons

Clearing lakes from waste

-

فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف
F.Syraf Technical Engineering & Industrial Marine Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

کاسپین
پشتیبانی سکوی حفاری

1389
صدرا نکا

دی ان وی نروژ
فوالد

74/4 ، 16 ، 7/6 متر
6/5 متر

5211 تن
801 /2673

2662/ 2549 تن
مک/16000 اسب بخار

 اقیانوس پیما
24 نفر

پشتیبانی حفاری
3 فروند

Caspian 
Offshore Support Vessel

2010

Sadra Neka

D.N.V.

Steel

74.4 / 16 / 7.6 m

6.5 m

5211 ton

2673/801

2662/2549 ton

Mak/16000 hp

Oceangoing

24 Persons

Drilling unit support

3 Numbers

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
شناور پشتیبانی فراساحل

-
-
-

فوالد
49/25 ، 12/5، 3/2 متر

2/3 متر
-

-/120
-

-/ 500×2 کیلو وات
-

8 نفر
لجستیک،یدک کشی

-

-

Offshore supply vessels

-

-

-

steel 

49.25 / 12.5 / 3.2 m

2.3 m

-

120/-

-

-/2×500 Kw

-

8 Persons

Logistics, Towage

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
خدماتی

1393
نجات دریا

آسیا 
-

38 ، 10 ، 4/5 متر
4 متر

-
400 / 200

-
1240 × 2 کیلو وات 

آبهای محدود
10 نفر

-
2 فروند

-

Utility

2014

Nejat darya

ACS

-

38 / 10   / 4.5 m

4 m

-

200/400

-

2×1240 Kw

Restricted waters

10 Persons

-

2 Numbers

شرکت نجات دریا
Nejat Darya Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

امیرآباد
یدک کش

1382
صدرا نکا

لویدز انگلستان
فوالد

26/32 ، 8/07 ، 3/87 متر
3/5 متر
223 تن

63 / 210
- / 97 تن

وارتزیال فنالند/1200 اسب بخار

-
8 نفر

-
5 فروند

Amir Abad
Tug boat

2003

Sadra Neka

L.R.

Steel

26.32 / 8.07 / 3.87 m

3.5 m

223 ton

210/63

- / 97 ton

Wartsila Finland /1200 hp

-

8 Persons

-

5 Numbers

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ایران بهشهر
یدک کش

1382
صدرا نکا

لویدز انگلستان
فوالد

33/5 ، 8/45 ، 4/25 متر
3 متر

670 تن
-

400 / 270 تن
-/ 1600×2 اسب بخار

اقیانوس پیما
50 نفر

پشتیبانی و تدارکات
2 فروند

Iran Behshahr
Tug boat

2003

Sadra Neka

L.R.

Steel

33.5 / 8.45 / 4.25 m

3 m

670 ton

-

400 / 270 ton

- / 2×1600 hp

Oceangoing

50 persons

Support  & Supply 

2 Numbers

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اسرار 1
یدک کش

1375
پارس کشتی پوالد

آسیا
فوالد

25/8، 7/48، 4/19 متر
3/2 متر

-
181 / 54 تن

-
کاترپیالر 3406/ 730 کیلو وات

آبهای بین المللی- محدود
6 نفر 

یدک کشی
2 فروند

Asrar 1
Tug boat

1996

Pars Keshti Poolad

ACS

Steel

25.8 / 7.48 / 4.19 m

3.2 m

-

181 / 54 ton

-

Caterpillar 3406 /730 Kw

International-Restricted water

6 persons

Towage 

2 Numbers

شرکت پارس کشتی پوالد 
Pars Keshti Poolad Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

امیدان 1
یدک کش

-
صنایع دریایی شهید موسوی

آسیا
فوالد

25 ، 7/25 ، 3/75 متر
2/65 متر
260 تن

53 ، 115
65/195 تن

دیوتز-استمفورد/ 2×600 اسب بخار

-
8 نفر

یدک کشی
3 فروند

Omidan 1
Tug Boat

-

Shahid Mousavi Shipyard

ACS

Steel

25 / 7.25 / 3.75 m

2.65 m

260 ton

115 / 53

195/65 ton

Deutz-Stamford /2×600 hp

-

8 Persons

Towage 

3 Numbers

صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر
Khorramshahr Shahid Mousavi Marine Industries
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

خلیج فارس
یدک کش

-
-
-

فوالد
25/86 ، 9/44 ، 4/3 متر

-
-
-
-

-/ 930×2 کیلو وات
-
-
-
-

Khalij Fars
Tug boat 

-

-

-

steel

25.86 / 9.44 / 4.3 m

-

-

-

-

-/ 2×930 Kw

-

-

-

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
یدک کش

-
-
-

فوالد
30/82 ، 10/2 ، 4/8 متر

4/55 متر
583 تن

-
380 تن

دیوتز- استمفورد /3280 کیلو وات

-
8 نفر

یدک کشی
-

-

Tug Boat 

-

-

-

Steel

30.82 / 10.2 / 4.8 m

4.55 m

583 ton

-

380 ton

Deutz-stamford / 3280 Kw

-

8 Persons

Towage 

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

پارس لیان 
یدک کش

1388
ناخدای جزیره

 آسیا
فوالد

29 /9 /4 متر
3 متر

-
-

-/ 300 تن
میتسوبیشی/-

آبهای آزاد
-

یدک کشی
3 فروند

Pars Lian 
Tug boat

2009

Nakhodaye jazireh

ACS

Steel

29 / 9 / 4 m

3 m

-

-

-/300 ton

Mitsubishi/-

Open Seas

-

Towage 

3 Numbers

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhadaye Jazireh Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

دنیز
یدک کش

1393
ناخدای جزیره

آسیا
فوالد

29/8 ، 8/8 ، 4/25 متر
3/4 متر
680 تن

-
460 / 220 تن

میتسوبیشی  / 1120 کیلو وات

آبهای آزاد
-

یدک کشی 
-

Deniz
Tug boat

2014

Nakhodaye jazire

ACS

Steel

29.8 / 8.8 / 4.25 m

3.4 m

680 ton

-

460 / 220 ton

Mitsubishi / 1120 Kw

Open Seas

-

Towage

-

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhadaye Jazireh Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

صدرا ندا 
یدک کش

-
صدرا بوشهر

بی وی فرانسه
فوالد

27/9 ، 7 ، 3/7 متر
3 متر

243 تن
-

191 / 74 تن
ام دبلیو ام / 1193 کیلو وات

آبهای محدود
10 نفر 

یدک کشی
1 فروند

Sadra Neda
Tug bout

-

Sadra Boushehr

B.V.

Steel

27.9 / 7 / 3.7 m

3 m

243 ton

-

191 / 74 ton

MWM / 1193 Kw

Restricted waters

10 persons

Towage

1 Number

شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial Co.(SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
یدک کش 

1390-1387
-
-

فوالد دریایی
28 ، 8/5 ، 4/16 متر

3 متر
-
-

380 / - تن
- / 1540 کیلو وات

-
10 نفر

-
1 فروند

-

Tug boat

2008-2011

-

-

Marine steel

28 / 8.5 / 4.16 m

3 m

-

-

380 / - ton

-/ 1540 Kw

-

10 Persons

-

1 Number

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ ندیم گسترش خلیج فارس 

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Nadim Gostaresh Khalij Fars
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر
Khorramshahr Shahid Mousavi Marine Industries

امیدان 3
یدک کش

1390
صنایع دریایی شهید موسوی

آسیا
فوالد

28 ، 9/6 ، 4/3 متر
3/3 متر
400 تن

64 ، 138
200 / 200 تن

میتسوبیشی/ 2×2000 اسب بخار

آبهای محدود
10 نفر

خدمات ساحلی
-

Omidan 3
Tug boat

2011

Shahid Mousavi Shipyard

ACS

Steel

28 / 9.6 / 4.3  m

3.3 m

400 ton

138/64

200 / 200 ton

Mitsubishi /2×2000 hp

Restricted Waters

10 Persons

Coastal Services

-
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

صدرا خزر
یدک کش

1372
صدرا نکا

-
فوالد

26/3 ، 8/7 ، 3/87 متر
3 متر

-
45 /114

-/295 تن
-/ 1030 کیلو وات

-
-
-
-

Sadra Khazar
Tug boat

1993

Sadra Neka

-

Steel

26.3/8.7/3.87 m

3 m

-

114/ 45

-/295 ton

-/1030 Kw

-

-

-

-

شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial Co.(SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ایران کسما
یدک کش

1366
صدرا نکا

لویدز انگلستان
فوالد

33/5 ، 8/45 ، 4/45 متر
4/13 متر

-
 310

400/270 تن
3281 کیلو وات

اقیانوس پیما
10 نفر

پشتیبانی و تدارکاتی
-

Iran Kasma
Tug boat

1987

Sadra Neka

L.R.

Steel

33.5 / 8.45 / 4.45 m

4.13 m

-

310 

270/400 ton

3281 Kw

Oceangoing

10 persons

Support & Supply

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
یدک کش

1393
نجات دریا

آسیا
فوالد 

37 ، 9 ، 6/4 متر
5/3 متر
200 تن

400 /200
200 تن

ام دبلیوام/1439×2 کیلو وات
آبهای محدود

10 نفر
یدک کشی 

-

-

Tug boat

2014

Nejat Darya

ACS

Steel

37/9 /4.6 m

3.5 m

200 ton

200/400

200 ton

MWM/2×1439 Kw

Restricted waters

10 Persons

Towage

-

شرکت نجات دریا
Nejat Darya Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

آدیش
یدک کش

1390
نجات دریا

ایرانیان
فوالد 

30 ، 9 ، 4/6 متر
3/5 متر

-
71 ، 236

200 / 200 تن
ام دبلیو ام/1237×2 کیلو وات

آبهای محدود
10 نفر

یدک کشی و انتقال ماشین آالت

2 فروند

Adish
Tug boat

2011

Nejat Darya

ICS

Steel

30 / 9 / 4.6 m

3.5 m

-

236/71

200/200 ton

MWM/2×1237 Kw

Restricted waters

10 Persons

Towage & Transfer machines

2 Numbers

شرکت نجات دریا
Nejat Darya Co.



81

             

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اوستا 1
یدک کش

1389
صنعت دریا  

آسیا
فوالد

24 ، 7 ، 3/2 متر
2/5 متر

-
42 ، 140

-
میتسوبیشی/ 1130×2 کیلو وات

آبهای آزاد
6 نفر

یدک کشی
3 فروند

Avesta 1
Tug boat

2011

Sanat Darya

ACS

Steel

24 /  7  / 3.2 m

2.5 m

-

140 / 42

-

Mitsubishi/2×1130 Kw

Open Seas

6 Persons

Towing

3 Numbers

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مفتون
یدک کش

1395
صنعت و دریا  

آسیا
فوالد

29 ، 9 ، 4/48 متر
3/25 متر

-
 70 ، 232

-
یانمار/890 کیلو وات

آب های آزاد
8 نفر

یدک کشی
5 فروند

Maftun
Tug boat

2016

Sanat va Darya

ACS

Steel

29 /  9  / 4.48 m

3.25 m

-

232 / 70 

-

2×yanmar/890 Kw

Open Seas

8 Persons

Towing

5 Numbers

شرکت شناورسازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

رشید 1 
یدک کش

1378
صدرا بوشهر

لویدز انگلستان
فوالد

33/8 ، 8/45 ، 4/73 متر
3/55 متر

589/8 تن
 87 / 290

416 / 173 تن
ام دبلیو ام / 3281 کیلو وات

آبهای محدود
10 نفر 

یدک کشی
6 فروند

Rashid 1
Tug bout

1999

Sadra Bushehr

L.R. 

Steel

33.8 / 8.45 / 4.73 m

3.55 m

589.8 ton

290 / 87

416 / 173 ton

MWM / 3281 Kw

Restricted waters

10 Persons

Towage

6 Numbers

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز 

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz

پارس صدف 1
پشتیبانی صید و صیادی

1394
بحر گسترش هرمز

ایرانیان
فوالد

62/64 ، 11/80 ، 4/8 متر
3/2 متر

1856 تن
1145 ، 509
900/550 تن

2×1030 اسب بخار
اقیانوس پیما

28 نفر
پشتیبانی شناورهای صیادی

-

Pars Sadaf 1

Fishing Support Vessel

2015

B.G.H

ICS

Steel

62.64 /  11.8 / 4.8 m

3.2 m

1856 ton

509 / 1145

550/900 ton

2×1030 hp

Oceangoing

28 Person

Fishing Support Vessel

-
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

شرکت پارس کشتی پوالد 
Pars Keshti Poolad Co.

اسرار دریا
صیادی
1378

پارس کشتی پوالد
آسیا
فوالد

28 ، 8 ، 4/2 متر
3 متر

1350 تن
-

220 تن
-/ 2×1200 اسب بخار

آبهای محدود
10 نفر 

ماهیگیری
2 فروند

Asrar Darya
Fishing Vessel

1999

Pars Keshti Poolad

ACS

Steel

28 / 8 / 4.2 m

3 m

1350 ton

-

220 ton

-/ 2×1200 hp

Restricted waters

10 Persons

Fishing

2 Numbers
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی
1393

ناخدای جزیره
آسیا
فوالد

42 ، 10 ، 4/6 متر
3/8 متر

-
-
-

میتسوبیشی / 820 کیلو وات
آبهای آزاد

-
صیادی

-

-

Trawler

2014

Nakhodaye Jazireh

ACS

Steel

42 / 10 / 4.6 m

3.8 m

-

-

-

Mitsubishi / 820 Kw

Open sea

-

Fishing

-

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhodaye Jazireh Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

فردوس
صیادی
1368

صدرا بوشهر
جی ال آلمان

فوالد
45 ، 10 ، 4/2 متر

3 متر
1014 تن

 201 ، 673
640 / 358 تن

ام دبلیو ام
-

28 نفر
صیادی
9 فروند

Ferdows
Fishing

1989

Sadra Boushehr

G.L.

Steel

45 / 10 / 4.2 m

3 m

1014 ton

673 / 201 

640 / 358 ton

MWM

-

28 Persons

Fishing 

9 Numbers

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی- باری

-
ناخدای جزیره

ایرانیان
فایبرگالس

30 ، 9 ، 4/3 متر
3/6 متر
280 تن

-
220 / 60 تن

میتسوبیشی / 650 کیلو وات
آبهای آزاد

-
صیادی و حمل کاال

-

-

Fishing-Cargo carrier

-

Nakhodaye Jazire

ICS

Fiberglass

30 / 9 / 4.3 m

3.6 m

280 ton

-

220 / 60 ton

Mitsubishi / 650 Kw

Open seas

-

Fishing & Cargo Carrier

-

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhodaye Jazireh Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی- باری

-
ناخدای جزیره

ایرانیان
فایبرگالس

40 ، 9/4 ، 5/3 متر
4/3 متر
450 تن

-
3700 / 80 تن

میتسوبیشی / 750 کیلو وات
آبهای آزاد

-
صیادی و حمل کاال

-

-

Fishing- Cargo carrier

-

Nakhodaye Jazire

ICS

Fiberglass

40 / 9.4 / 5.3 m

4.3 m

450 ton

-

3700 / 80 ton

Mitsubishi / 750 Kw

Open seas

-

Fishing & Cargo Carrier

-

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhodaye Jazireh co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی

-
دلوار کشتی

ایرانیان
فایبرگالس

20/10 ، 6/4 ، 3/05 متر
-

80 تن
-
-

-/ 250 کیلو وات
آبهای آزاد

-
صیادی

-

-

Fishing

-

Delvar Keshti

ICS

Fiberglass

20.10 / 6.4 / 3.05 m

-

80 ton

-

-

- / 250 Kw

Open seas

-

Fishing

-

شرکت دلوار کشتی 
Delvar Keshti Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی

-
دلوار کشتی

ایرانیان
فایبرگالس

21/6 ، 6/85 ، 3/35 متر
-

110 تن
-
-

- / 330 کیلو وات
آبهای آزاد

-
صیادی

-

-

Fishing

-

Delvar Keshti

ICS

Fiberglass

21.6 / 6.85 / 3.35 m

-

110 ton

-

-

- / 330 Kw

Open seas

-

Fishing

-

شرکت دلوار کشتی 
Delvar Keshti Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی- باری

-
ناخدای جزیره

ایرانیان
فایبرگالس

26 ، 7/2 ، 26/7 متر
2/7 متر
120 تن

-
90 / 30 تن

میتسوبیشی / 336 کیلووات
آبهای آزاد

-
صیادی و حمل کاال

-

-

Fishing-Cargo carrier

-

Nakhodaye Jazire

ICS

Fiberglass

26 / 7.2 / 3.4 m

2.7 m

120 ton

-

90 / 30 ton

Mitsubishi / 336 Kw

Open seas

-

Fishing & Cargo carrier

-

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhodaye Jazireh Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی

-
سکان طالیی

ایرانیان
فایبرگالس

22/6 ، 6/5 ، 2/8 متر
1/5 متر
110 تن

-
80 / 30 تن

میتسوبیشی/ 209 کیلو وات
آبهای آزاد

6 نفر
صیادی

-

-

Fishing

-

Sokan Talaei

ICS

Fiberglass

22.6 / 6.5 / 2.8 m

1.5 m

110 ton

-

80 / 30 ton

Mitsubishi / 209 Kw

Open seas

6 Numbers

Fishing

-

شرکت کشتی سازی سکان طالیی 
Sokan Talaei shipyard Co.  
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی
1384

امواج براق
آسیا

فایبر گالس
33 ، 9/5 ، 12/5 متر

2/5 متر
500 تن

120 / 150
100 / 400 تن

-/ 750 کیلو وات
آبهای آزاد

16 نفر
ماهیگیری
14فروند

-

Fishing

2005

Amvaje Boragh

ACS

Fiberglass

33 /9.5  / 12.5  m

2.5 m

500 ton

120 /150

100/ 400 ton

-/750 Kw

Open Seas

16 Persons

Fishing

14 Numbers

خدمات دریانوردی امواج براق
Amvaje Boragh Nav. Ser. Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
صیادی- باربری

ناخدای جزیره
ایرانیان

فایبرگالس
20 ، 6/4 ، 3/2 متر

2/5 متر
80 تن

-
60 / 20 تن

میتسوبیشی / 250 کیلو وات
آبهای آزاد

-
صیادی و حمل کاال

-

-

Fishing-Cargo carrier

-

Nakhodaye Jazireh

ICS

Fiberglass

20 / 6.4 / 3.2 m

2.5 m

80 ton

-

60 / 20 ton

Mitsubishi / 250 Kw

Open Seas

-

Fishing & Cargo Carrier

-

شرکت ناخدای جزیره 
Nakhodaye Jazireh Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
65 فوت

-
-

آسیا
فایبرگالس

21/15 ، 5/76 ، 2/37 متر
-
-

40 / 12 تن
28 تن

متغیر / 219 کیلو وات
آبهای ساحلی

متغیر
صیادی و باربری

40 فروند

-

65 Feet

-

-

ACS

Fiberglass

21.15 / 5.76 / 2.37 m

-

-

40 / 12 ton

28 ton

Variable / 219 Kw

Coastal Sea

Variable

Fishing & Cargo carrier

40 Numbers

شناورسازي نام آوران بوشهر
Nam Avaran Bushehr shipyard
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
72 فوت

-
-

آسیا
فایبرگالس

23/35 ، 5/87 ، 2/45 متر
2 متر

-
 110 / 120

10 تن
یانمار / 220 کیلو وات

آبهای ساحلی
متغیر

صیادی و باربری
49 فروند 

-

72 Feet

-

-

ACS

Fiberglass

23.35 / 5.87 / 2.45 m

2 m

-

120 / 110 

10 ton

Yanmar / 220 Kw

Coastal sea

Variable

Fishing & Cargo carrier

49 Numbers

شناورسازي نام آوران بوشهر
Nam Avaran Bushehr shipyard
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
90 فوت

-
-

بی وی فرانسه
فایبرگالس

26/5 ، 7/52 ، 3/4 متر
2/85 متر

-
 250 / 270

245 / 20 تن
یانمار 

آبهای ساحلی
9 نفر

صیادی و باربری
20 فروند

-

90 Feet

-

-

B.V.

Fiberglass

26.5 / 7.52 / 3.4 m

2.85 m 

-

270 / 250 

245 / 20 ton

Yanmar 

Coastal sea

9 Persons

Fishing & Cargo carrier

20 Numbers

شناورسازي نام آوران بوشهر
Nam Avaran Bushehr shipyard
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

شرکت فنی مهندسی صنعتی و دریایی فن آوران سیراف
F.Syraf Technical Engineering & Industrial Marine Co.

-
صیادی 

-
-

آسیا
آلومینیم

14 ، 6 ، 4/3 متر
0/87 متر
27/5 تن

-
-

دیزل / 2×310 اسب بخار
آبهای ساحلی

4 نفر
صیادی

-

-

Fishing Vessel

-

-

ACS

Aluminium

14 / 6 / 4.3 m

0.87 m

27.5 ton

-

-

Diesel / 2×310 hp

Coastal sea

4 Persons

Fishing

-
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

پژوهش
صیادی
1394

کشتی سازی شهید محالتی

فایبرگالس
5/3 ، 4/8 ، 8 متر

2/8 متر
180 تن

-
143 / - تن

یانمار/ 600 اسب بخار
آبهای محدود

12 نفر
صیادی

-

pajuhesh
Fishing vessel

2015

S.M.I Shipyard

fiberglass

5.3 / 4.8 / 8 m

2.8 m

180 ton

-

143/ - ton

Yanmar/600hp

Restricted Waters

12 Persons

Fishing

-

مؤسسه دریایي شهید محالتي 
Shahid mahalati Marine Institute
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

PMD ST4009
صیادی
1395
صدرا
آسیا
فوالد

40 ، 9/6 ، 12 متر
3/8 متر

-
-
-

- / 1500 اسب بخار
آبهای آزاد

25 نفر
صیادی

-

PMD ST4009
Fishing

2017

Sadra

ACS

Steel

40 / 9.6 / 12 m

3.8 m

-

-

-

- / 1500 hp

Open Seas

25 Persons

Fishing 

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ناصر
خدمه بر

1382
اروندان 1

بی وی فرانسه
آلومینیوم

32/5 ، 7/8 ، 3/28 متر
1/5 متر

177/4 تن
 19 ، 58/5

80/6 ، 96/8 تن
-/858 کیلو وات

آبهای محدود
6 نفر

پشتیبانی- نظامی
3 فروند

Naser

Crew boat

2003

Arvandan 1

B.V.

Aluminium

32.5 / 7.8 / 3.28 m

1.5 m

177.4 ton

58.5 / 19 

80.6 / 96.8 ton

-/858 Kw

Restricted waters

6 Persons

Logistic - Military

3 Numbers

شرکت کشتی سازی اروندان 
Arvandan shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ام آ 34 
کروبوت تک بدنه

1393
شهید محالتی

کی آر کره
آلیاژ آلومینیوم

34 ، 7/85 ، 3/30 متر
1/75 متر
196 تن

75 /250
96/100 تن

ام تی یو/1080×3 کیلو وات
آبهای محدود

8 نفر
پشتیبانی از سکوهای نفتی

-

MA 34
Mono Hull Crew Boat

2014

Shahid Mahalati

K.R.

Aluminium  Alloy 

34 / 7.85 / 3.30 m

1.75 m

196 ton

250 / 75

100/96 ton

MTU/ 3×1080 Kw

Restricted waters

8 Numbers

Oil Platform Support

-

مؤسسه دریایي شهید محالتي 
Shahid mahalati Marine Institute
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
خدمه بر

-
-
-

فوالد
47، 8/55 ، 4/67 متر

2/86 متر
-
-
-

-/ 2461×2 کیلو وات
آبهای محدود

15 نفر
-
-

-

Crew boat

-

-

-

Steel

47/8.55/4.67 m

2.86 m

-

-

-

-/2×2461 Kw

Restricted waters

15 Persons

-

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.



109

             

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
خدمه بر

-
-
-

فوالد
33/5 ، 7/93 ، 6/2 متر

1/5 متر
-
-
-

-/ 858×4 کیلو وات
آبهای محدود

6 نفر
-
-

-

Crew boat

-

-

-

Steel

33.5/7.93/6.2 m

1.5 m

-

-

-

-/4×858 Kw

Restricted waters

6 Persons

-

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اوستا 11
نفربر

1394
صنعت و دریا  

آسیا
فوالد

24 ، 7 ، 3/28 متر
1/70 متر
160 تن

37 ، 124
-

یانمار/544×3 کیلو وات
آبهای ساحلی

-
مسافربری

1 فروند

Avesta 11
Crew Boat

2015

Sanat va darya

ACS

Steel

24/ 7 / 3.28 m

1.70 m

160 ton

124 / 37

-

Yanmar/3×544 kw

Coastal Area

-

Passenger

1 Numbers

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

656 گواتر
نفر بر

1366-1374
-
-

فوالد
47 ، 8/55 ، 4/66 متر

-
-
-

440 / - تن
-
-
-
-

2 فروند

656 Goater
Crew boat

1987-1995

-

-

Steel

47 / 8.55 / 4.66 m

-

-

-

440 / - ton

-

-

-

-

2 Numbers

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ ندیم گسترش خلیج فارس 

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Nadim Gostaresh Khalij Fars
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
تفریحی
1389

سکان طالیی
ایرانیان

فایبرگالس
-
-
-
-
-

میتسوبیشی/ 373×2 کیلو وات

آبهای آزاد
6 نفر

گشت تفریحی
-

-

Pleasure

2010

Sokan Talaei

ICS

Fiberglass

-

-

-

-

-

Mitsubishi / 2×373 Kw

Open seas

6 Persons

Recreational Tour

-

شرکت کشتی سازی سکان طالیی   
Sokan Talaei shipyard Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اوستا 5 
تفریحی
1389

صنعت و دریا  
آسیا
فوالد

4 ، 10/5 ، 44/9 متر
3/27 متر

-
173 ، 578

-
یانمار/ 770×2 کیلو وات

آبهای آزاد
-

مسافربری - تفریحی
-

Avesta 5
Pleasure 

2010

Sanat va Darya

ACS

Steel

44.9  / 10.5  / 4 m

3.25 m

-

578 / 173

-

Yanmar/2×770 Kw

Open Seas

-

Pleasure & Passenger

-

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

زر
مسافربری کاتاماران تندرو

1395
اروندان
ایرانیان

آلومینیوم
46/9 ، 11/9، 11/26 متر

1/65 متر
-

 70
-
-

آبهای آزاد
8 نفر

مسافربری
1 فروند

Zar 
Catamaran passenger

2017

Arvandan

ICS

Aluminium

46.9 / 11.9 /11.26 m

1.65 m

-

70 

-

-

Open Seas

8 Persons

Passenger ship

1 Numbers

شرکت کشتی سازی اروندان 
Arvandan shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

رستوران دریایی
مسافربری

-
سکان طالیی

ایرانیان
فایبرگالس

36 ، 8 ، 5 متر
-
-
-
-

میتسوبیشی/-
آبهای محدود 

-
گشت تفریحی

-

Marine restaurant
Passenger ship

-

Sokan Talaei

ICS

Fiberglass

36 / 8 / 5 m

-

-

-

-

Mitsubishi/-

Restricted waters

-

Recreational Tour

-

شرکت کشتی سازی سکان طالیی   
Sokan Talaei shipyard Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

آذرخش
مسافربری

1389
مدکندالو

آسیا
آلومینیم

14/9 ، 5/4 ، - متر
1/04 متر

-
-
-

-/ 451 کیلووات
-

63 نفر
-
-

Azaraksh
Passenger ship

2010

Madkandalou

ACS

Aluminium

14.9 / 5.4/- m

1.04 m

-

-

-

-/ 451 Kw

-

63 Persons

-

-

شرکت شناورسازی مدکندالو قشم
Qeshm Madkanalou Shipyard Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

شاندیز ونوس
مسافربری

1389
صنعت دریا  

آسیا
فوالد

43 /  12 /  3 متر
1/7 متر

-
230 ، 700

-
یانمار/ 600×2 کیلو وات

آبهای آزاد
-

مسافربری - تفریحی
-

Shandiz Venus
Passenger ship

2011

Sanat Darya

ACS

Steel

43 /12 / 3 m

1.7 m

-

700 / 230

-

yanmar/2×600 Kw

Open Seas

-

Pleasure & Passenger

-

شرکت شناور سازان صنعت و دریا 
Sanat Va Darya shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

براق 23
مسافربری 

1380
امواج براق

آسیا
فایبر گالس

23 ، 7/3 ، 7/5 متر
0/7 متر
75 تن

-
50 / 25 تن

-/ 450 ×2 کیلو وات
آبهای محدود

5 نفر
مسافربری

-

Boragh 23
Passenger ship

1380

Amvaj Boragh

ACS

Fiberglass

23/ 7.3 /7.5m

0.7 m

75 ton

-

50/ 25 ton

-/ 2×450 Kw

Restricted waters

5 Persons

passenger ship

-

خدمات دریانوردی امواج براق
Amvaje Boragh Nav. Ser. Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مسافری تفریحی
کاتاماران مسافربری 

1394
بحر گسترش هرمز

آسیا
فایبر گالس

38 ، 12 ، 3/6 متر
1/8 متر
300 تن

-/500
30 / 220 تن

-/2×750 اسب بخار
آبهای ساحلی

8 نفر
تفریحی - مسافربری

-

Pleasure & Passenger

Catamaran Passenger

2015

B.G.H

ACS

Fiberglass

38 / 12 / 3.6 m

1.8 m

300 ton

500/-

30 / 220 ton

-/2×750 hp

Coastal sea

8 Persons

Pleasure & Passenger

-

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

صبا4
مسافربری 

1393
کشتی سازی شهید محالتی

استاندارد دفاعی ایران
آلومینیم

55 ، 14 ، 5 متر
1/5 متر
230 تن

-
150 / 80 تن

ام تی یو 396/ 1680 کیلووات

آبهای آزاد
8 نفر

مسافربری
-

Saba4
Passenger ship

2015

S.M.I Shipyard

Iran Defense Rules

Aluminium

23/ 7.3 /7.5m

1.5 m

230 ton

-

150/ 80 ton

MTU 396/1680 KW

Open Seas

8 Persons

passenger ship

-

مؤسسه دریایي شهید محالتي 
Shahid mahalati Marine Institute
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مؤسسه دریایي شهید محالتي 
Shahid mahalati Marine Institute

پارمیدا 6
کروبوت مسافربر 

1392
کشتی سازی شهید محالتی

کی آر کره
آلومینیم

34 ، 7/85 ، 3/3 متر
1/75 متر
240 تن

-
150 / 80 تن

3× ام تی یو 2000/ 1680 کیلووات

آبهای محدود
8 نفر

مسافربری
-

Parmida 6
Passenger ship

2014

S.M.I Shipyard

K.R.

Aluminium

34 / 7.85 / 3.3 m

1.75 m

240 ton

-

150/ 80 ton

3×MTU 396/1680 KW

Restricted Waters

8 Persons

passenger ship

-
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

الیروب
کاتر ساکشن

1386
دریا امید چابهار

بی وی فرانسه
فوالد

48 ، 10/5 ، 2/75 متر 
1/5 متر

-
-

175 /- تن
دئوتز / 1120 کیلووات

- 
12 نفر

الیروبی بسترهای ماسه ای و رسی

1 فروند

ِDredger
Cutter suction dredger(C.S.D)

2007

Darya Omid Chabahar

B.V.

Steel

48 / 10.5 / 2.75 m

1.5 m

-

-

175 /- ton

Deutz / 1120 kw 

-

12 Persons

Sand and clay dredging

1 Number

شرکت دریا امید چابهار
Darya Omid Chabahar Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

کرانه 101
الیروب کاتر ساکشن

1392
گسترش کرانه

-
فوالد

32 ، 6/2 ، 2/8 متر
1 متر

-
13/2 ، 44 
80/110 تن

دئوتز /710 کیلووات
آبهای آزاد

5 نفر
الیروبي 

-

Karane 101
Cutter Suction Dredger 

2013

Gostaresh Karane

-

Steel

32 / 6.2 / 2.8 m

1 m

-

44/13.2 

80/110 ton

Deutz/710 Kw

Open sea

5 Persons

Dredging 

-

شرکت صنعتی دریایی گسترش کرانه
Gostaresh-e Karane marine industrial Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

شهید رشیدی
الیروب کاترساکشن

1383
صدرا نکا

لویدز انگلستان
فوالد

48 ، 10/5 ، 2/75 متر
1/5 متر

-
-
-
-

- 
8 نفر

الیروبی
-

Shahid Rashidi
Cutter suction dredger

2004

Sadra Neka

L.R.

Steel

48 / 10.5 / 2.75 m

1.5 m

-

-

-

-

-

8 Persons

dredger

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مهاجر
الیروب
1380

صدرا نکا
-

فوالد
17 ، 8 ، 2 متر

-
100 تن
42 / 60

- /20 تن 
-
-
-
-
-

Mohajer 

Dredger

2001

Sadra Neka

-

Steel

17 / 8 / 2  m

-

100 ton

60 / 42

- / 20 ton

-

-

-

-

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)



130

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

منصور 
الیروب
1377

صدرا بوشهر
لویدز انگلستان

فوالد
35 / 12 / 3 متر

2/4 متر
680 تن

 - / 400
299 / 380 تن

شاتل/ 100×2 کیلو وات
-

8 نفر
الیروبی

-

Mansour
Dredger

1998

Sadra Boushehr

L.R.

Steel

35 / 12 / 3 m

2.4 m

680 ton

400 / - 

299 / 380 ton

Schottle/ 2×100 Kw

-

8 Persons

Dredging 

-

صنعتی دریایی ایران)صدرا(
  Iran marine industrial (SADRA)



Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
بابری عمومی

-
دلوار کشتی

ایرانیان
فایبرگالس

21/78 ، 6/98 ، 3/55 متر
-

120 تن
-
-

-/ 330 کیلووات
آبهای آزاد

-
حمل بار، صیادی

-

-

General Cargo

-

Delvar Keshti

ICS

Fiberglass

21.78 / 6.98 / 3.55 m

-

120 ton

-

-

-/330 Kw

Open Seas

-

Cargo Carrier, Fishing

-

شرکت دلوار کشتی  
Delvar Keshti Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
باربری عمومی

-
دلوار کشتی

ایرانیان
فایبرگالس

27/17 ، 7/8 ، 5 متر
-

250 تن
-
-

-/ 500 کیلووات
آبهای آزاد

-
حمل بار، ماهیگیری

-

-

General Cargo

-

Delvar Keshti

ICS

Fiberglass

27.17 / 7.8 / 5 m

-

250 ton

-

-

500 Kw

Open Seas

-

Cargo Carrier, Fishing

-

شرکت دلوار کشتی  
Delvar Keshti Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
باربری عمومی

-
دلوار کشتی

ایرانیان
فایبرگالس

32/25 ، 9/32 ، 5/75 متر
-

400 تن
-
-

-/ 1200 کیلو وات
آبهای آزاد

-
حمل بار

-

-

General Cargo

-

Delvar Keshti

ICS

Fiberglass

32.25 / 9.32 / 5.75 m

-

400 ton

-

-

-/1200 Kw

Open Seas

-

Cargo Carrier

-

شرکت دلوار کشتی  
Delvar Keshti Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
باربری عمومی

-
دلوار کشتی

ایرانیان
فایبرگالس

32/25 ، 9/32 ، 5/75 متر
-

300 تن
-
-

-/ 720 کیلووات
آبهای آزاد

-
حمل بار

-

-

General Cargo

-

Delvar Keshti

ICS

Fiberglass

32.25 / 9.32 / 5.75 m

-

300 ton

-

-

-/ 720 Kw

Open Seas

-

Cargo Carrier

-

شرکت دلوار کشتی  
Delvar Keshti Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
حمل کاالی عمومی 

1386
-
-

فوالد
44/9 ، 9/55 ، 4 متر

3/3 متر
750 تن

-
-

-/ 485×2 کیلو وات
آبهای ساحلی

9 نفر
حمل بار فله 

-

-

General Cargo 

2007

-

-

Steel

44.9/9.55/4 m

3.3 m

750 ton

-

-

-/2×485 Kw

Coastal seas

9 Persons

Bulk carrier

-

شرکت دریا بندر ناب کیش
Darya Bandar Nab-e Kish Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مرتضی
حمل کاالی عمومی

1384
امواج براق

آسیا
فایبر گالس

35 ، 9/5 ، 10 متر
2/5 متر
500 تن
450 تن

100 / 400 تن
-/ 750 کیلو وات

آبهای آزاد
16 نفر

حمل بار
5 فروند

Morteza
General cargo

1384

Amvaj Boragh

ACS

Fiberglass

35  / 9.5  /  m

2.5 m

500 ton

450 ton

100 / 400 ton

-/ 750 Kw

Open seas

16 Persons

Carrying cargo

5 Numbers

خدمات دریانوردی امواج براق
Amvaje Boragh Nav. Ser. Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مقاومت خوزستان
تندرو گشتی

1388
اروندان1

آسیا
آلومینیوم

19/8، 4/9، 2/8 متر
1/4 متر
25 تن

 17 / 55
20 / - تن

- / 746 کیلو وات
آبهای محدود

7 نفر
گشت ، پشتیبانی 

-

Moghavemat Khoozestan

Fast Patrol boat

2009

Arvandan1

ACS

Aluminium

19.8 / 4.9 / 2.8 m

1.4 m

25 ton

55 / 17 

20 / - ton

-/ 746 Kw

Restricted waters

7 Persons

Patrol, Supply

-

شرکت کشتی سازی اروندان 
Arvandan Shipyard Co. 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اس پی کاتا-تاکسی
کاتاماران

1392
اسپید مارین کیش

ایرانیان
فایبرگالس

12 ، 4 ، 2/8 متر
0/7 متر

-
-
-

یاماها/2×250 اسب بخار
آبهای محدود

-
مسافربری

-

SPcata - taxi
Catamaran

2013

ُSpeed Marine Kish

ICS

Fiberglass 

12 / 4 / 2.8 m

0.7 m

-

-

-

Yamaha/ 2×250 hp

Restricted waters

-

Carrying passenger 

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اس پی کاتا
کاتاماران

1392
اسپید مارین کیش

ایرانیان
فایبرگالس

8/12 ، 4 ، 2/8 متر
0/5 متر

-
-
-

یاماها /186×2 کیلو وات
آبهای محدود

-
تفریحی

-

SPcata
Catamaran

2013

Speed Marine Kish

ICS

Fiberglass 

12 / 4 / 2.8 m

0.5 m

-

-

-

Yamaha/ 2×186 Kw

Restricted waters

-

Pleasure

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اسپیار
تک بدنه

1388
اسپید مارین کیش

ایرانیان
فایبرگالس

10/5 ، 2/5 ، 3/1 متر 
0/45 متر

-
-
-

یاماها/186×2 کیلو وات
آبهای محدود

-
تفریحی

-

Spiyar
Mono hull

2009

Speed Marine Kish

ICS

Fiberglass 

10.5 / 2.5 / 3.1 m

0.45 m

-

-

-

Yamaha/2×186 Kw

Restricted waters

-

Pleasure

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

طوفان500
تک بدنه

1390
اسپید مارین کیش

-
فایبرگالس

10/5 ، 2/5 ، 1/8 متر
0/45 متر

-
-
-

یاماها /-
آبهای محدود

-
-
-

Toofan500
Mono hull

2011

Speed Marine Kish

-

Fiberglass 

10.5 / 2.5 / 1.8 m

0.45 m

-

-

-

Yamaha /-

Restricted waters

-

-

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

توریست250
تک بدنه

1388
اسپید مارین کیش

دی ان وی نروژ
فایبرگالس

6/3 ، 2 ، 2/3 متر
0/45 متر

-
-
-

یاماها /186 کیلو وات
آبهای محدود

7 نفر
تفریحی

-

Tourist 250
Mono hull

2009

Speed Marine Kish

D.N.V.

Fiberglass 

6.3 / 2 / 2.3 m

0.45 m

-

-

-

Yamaha /186 Kw

Restricted waters

7 Persons

Pleasure

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

قایق آتش نشانی 2012
کاتاماران

1388
اسپید مارین کیش

-
فایبرگالس

7/5 ، 3 ، 1/7 متر
0/45 متر

-
-
-

یاماها/186×2 کیلو وات
آبهای محدود

-
اطفاع حریق ، کمک رسانی و نجات

-

Fierboat 2012
Catamaran 

2009

Speed Marine Kish

-

Fiberglass 

7.5/3/1.7 m

0.45 m

-

-

-

yamaha/ 2×186 Kw

Restricted waters

-

Fire control & rescue

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

هیوا  ال 500
تک بدنه

1391
اسپید مارین کیش

دی ان وی نروژ
فایبرگالس

10/5 ، 2/5 ، 1/8 متر
0/45 متر

-
-
-

یاماها/186×2 کیلو وات
آبهای محدود

-
گشتی

-

Hiav L500
Mono hull

2012

Speed Marine Kish

D.N.V.

Fiberglass 

10.5 / 2.5 / 1.8 m

0.45 m

-

-

-

Yamaha/ 2×186 Kw

Restricted waters

-

Patrol

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

پلیس 300
تک بدنه

1388
اسپید مارین کیش

دی ان وی نروژ
فایبرگالس

5/5 ، 2/1 ، 2/1 متر
0/35 متر

-
-
-

یاماها/ 260 کیلووات
آبهای محدود

7 نفر
گارد ساحلی

-

Police300
Mono hull

2009

Speed Marine Kish

D.N.V.

Fiberglass 

5.5 / 2.1 / 2.1 m

0.35 m

-

-

-

Yamaha/260 Kw

Restricted waters

7 Peraons

Coastal guard 

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

رویال
تک بدنه

1387
اسپید مارین کیش

دی ان وی نروژ
فایبرگالس

5/5 ، 2/2 ، 1/8 متر
0/30 متر

-
-
-

یاماها/ 112 کیلووات
آبهای محدود

-
تفریحی

-

Royal 
Mono hull

2008

Speed Marine Kish

D.N.V.

Fiberglass 

5.5 / 2.2 / 1.8 m

0.30 m

-

-

-

Yamaha/ 112 Kw

Restricted waters

-

Pleasure

-

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

شارک 150
تک بدنه

1383
اسپید مارین کیش

-
فایبرگالس

5 ، 2/2 ، 1/1 متر
0/30 متر

-
-
-

یاماها/112 کیلو وات
آبهای محدود

-
تفریحی
2 فروند

Shark150
Mono hull

2004

Speed Marine Kish

-

Fiberglass 

5 / 2.2 / 1.1 m

0.30 m

-

-

-

Yamaha/112 Kw

Restricted waters

-

Pleasure

2 Numbers

شرکت اسپید مارین کیش  
Speed Marine Kish Company
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ناجی 1
کاتاماران آمبوالنسی

1394
شهید محالتی

استاندارد دفاعی ایران
آلومینیوم

16 ، 4/9 ، 3/8 متر
0/85 متر

21 تن
-
-

ایزوتا/ 1300کیلو وات
 آبهای محدود

4 نفر
امداد و نجات

-

Najee1 
Ambulance Catamaran

2015

Shahid Mahalati 

Iran Defense Rules

Aluminium  

16/4.9/3.8 m

0.85 m

21 ton

-

-

Isotta /1300 Kw

Restricted waters

4 Persons

Relief & Rescue

-

مؤسسه دریایي شهید محالتي 
 Shahid mahalati Marine Institute
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اسکاونجر
خدماتی

1393
فن آوران سیراف

آسیا
آلومینیوم

8 ،3 ، - متر
0/3 متر
2/8 تن

-
1/7 تن

-/ 56 کیلو وات
-

2 نفر
پاکسازی دریاچه ها از زباله

-

Scavenger
Utility

2014

F.Syraf

ACS

Aluminium

8 / 3 / - m

0.3 m

2.8 ton

-

1.7 ton

- / 56 Kw

-

2 Persons

Clearing lakes from waste

-

فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف
F.Syraf Technical Engineering & Industrial Marine Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

اس اچ - 600
شناور تفریحی

1375
امواج براق

آسیا
فایبر گالس

6 ، 2/3 ، 2/5 متر
0/6 متر

4 تن
-
-

63×2 کیلو وات
آبهای ساحلی

6 نفر
گشتی

-

SH-600
Cruise ship

1996

Amvaj Boragh

ACS

Fiberglass

6 / 2.3 / 2.5 m

0.6 m

4 ton

-

-

2×63  Kw

Coastal Seas

6 Numbers

Patrol

-

خدمات دریانوردی امواج براق
Amvaje Boragh Nav. Ser. Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

آبنگار 
نقشه بردار

1382
امواج براق

آسیا
فایبر گالس

10 ، 2/8 ، 4/4 متر
0/6 متر
11 تن

-
-

194×2 کیلو وات
آبهای محدود

2 نفر
عملیات ساحلی، نقشه برداری

-

Abnegar
Topographer

2003

Amvaje Boragh

ACS

Fiberglass

10 / 2.8 / 4.40 m

0.6 m

11 ton

-

-

2×194 Kw

Restricted waters

2 Persons

Coastal Operation, Topographing

-

خدمات دریانوردی امواج براق
Amvaje Boragh Nav. Ser. Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

سحر
تفریحی
1392

طرح آفرینان پاسارگاد 
-

کامپوزیت
10/4 ، 3/3 ، 2/1 متر

0/7 متر
6 تن

-
3/5 تن

- / 75 کیلو وات
-

2 نفر
-
-

Sahar
Pleasure

2013

Tarh Afarinan Pasargad

-

Composite

10.4 / 3.3 / 2.1 m

0.7 m

6  ton

-

3.5 ton

- / 75 Kw

-

2 Persons

-

-

شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
Tarh Afarinan Pasargad Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

-
قایق خورشیدی

1389
طرح آفرینان پاسارگاد 

-
کامپوزیت

6 ، 2 ، 1/58 متر
0/4 متر

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Solar boat

2010

Tarh Afarinan Pasargad

-

Composite

6 / 2 / 1.58 m

0.4 m

-

-

-

-

-

-

-

-

شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
Tarh Afarinan Pasargad Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

افق
قایق هوایی

1390
طرح آفرینان پاسارگاد 

-
آلومینیوم

6/4 ، 2 ، - متر
-
-
-
-
-
-
-

عملیات امداد و نجات،خدماتی

-

Ofogh
Air boat

2011

Tarh Afarinan Pasargad

-

Aluminium

6.4 / 2 / - m

-

-

-

-

-

-

-

Relief & rescue, Utility 

-

شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
Tarh Afarinan Pasargad Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

میترا 
مسافری-تفریحی

1392
فن آوران سیراف

ایرانیان
آلومینیوم دریایی
8 ، 2/8 ، - متر

0/25 متر
-
-
-

-/ 2/7 کیلووات
آبهای ساحلی

1 نفر
مسافری-تفریحی

-

Mitra
Pleasure- Passenger ship

2013

F.Syraf

ICS

Marine Aluminium

8 / 2.8 / - m

0.25 m

-

-

-

- / 2.7 Kw

Coastal  seas

1 Persons

Pleasure- Passenger ship

-

فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف 
F.Syraf Technical Engineering & Industrial Marine Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

مینا 110
مسافری-تفریحی

1390
فن آوران سیراف

ایرانیان
آلومینیوم دریایی

13/2 ، 3/4 ، - متر
0/7 متر

-
-
-

-/ 186 کیلو وات
-

2 نفر
مسافری-تفریحی

-

Mina 110
Pleasure- Passenger ship

2010

F.Syraf

ICS

Marine aluminium

13.2 / 3.4 / - m

0.7 m

-

-

-

-/186 KW

-

2 Persons

Pleasure- Passenger ship

-

فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف 
F.Syraf Technical Engineering & Industrial Marine Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

نسیم
تفریحی

طرح آفرینان پاسارگاد

کامپوزیت
4/9 ، 1/6 ، - متر

0/3 متر

-/ 36 کیلو وات

Nasim
Pleasure 

Tarh Afarinan Pasargad

Composite

4.9 / 1.6 / - m

0.3 m

-/ 36 Kw

شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
Tarh Afarinan Pasargad Co.
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

گلف
گشتی- تفریحی

1394
شهید محالتی

استاندارد دفاعی ایران
فایبرگالس

9 ، 2/5 ، 1/5 متر
0/6 متر
1/6 تن

-
1/2 ، - تن

یاماها/ 200 اسب بخار
 آبهای محدود

4 نفر
گشتی- تفریحی

-

Golf
Patrol-Sport Vessel

2015

Shahid Mahalati 

Iran Defense Rules

Fiberglass

9 / 2.5 / 1.5 m

0.6 m

1.6 ton

-

1.2/- ton

Yamaha /200hp

Restricted waters

4 Persons

Patrol

-

مؤسسه دریایي شهید محالتي 
 Shahid mahalati Marine Institute
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

دریا پاک
تک بدنه

1388
بحر گسترش هرمز

دی ان وی نروژ
فوالد

55/5 ، 13 ، 6/5 متر
3/9 متر

-
1271 / 381

550 تن
میتسوبیشی/3×1050 کیلووات

 آبهای ساحلی
24 نفر

جمع آوری ضایعات نفتی
-

Darya Pak
Mono hull

2009

B.G.H

D.N.V.

Steel

55.5 / 13 / 6.5 m

3.9 m

-

381 / 1271

550 ton

Mitsubishi/3×1050 kw

Coastal sea

24 Persons

Collecting oil spill

-

مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(/ بحر گسترش هرمز

Iran Shipbuilding & Offshore industries complex Co. (ISOICO) /Bahr Gostaresh Hormoz
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

ایران آبنگار
هیدروگرافیکی

1380
صدرا بوشهر

لویدز انگلستان
فوالد

34/26 ، 8/42 ، 3/75 متر
2/77 متر

399/82 تن
 91 ، 305

318/51 ، 81/31 تن
-

آبهای محدود
8 نفر

تحقیقاتی- نقشه برداری از بستر دریا

-

Iran Abnegar
Hydrographic 

2001

Sadra Boushehr

LR 

Steel

34.26 / 8.42 / 3.75 m

2.77 m

399.82 ton

91 / 305 

318.51 / 81.31 ton

-

Restricted waters

8 persons

Researcher-Mapping of the seabed

-

صنعتي دریایی ایران )صدرا(
  Iran Marine Industrial (SADRA) 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

حجاز 66
-

1363
صدرا بوشهر

لویدز انگلستان
-

67/2 ، 14 ، 5/2 متر
3/9 متر

-
 511 / - 

-
ام دبلیو ام / 2×1600 کیلو وات

-
-
-
-

Hejaz 66
 -

1984

Boushehr Sadra

 L.R.

-

67.2 / 14 / 5.2m

3.9 m

-

- / 511 

-

MWM / 2×1600 Kw

-

-

-

-

صنعتي دریایی ایران )صدرا(
Iran Marine Industrial (SADRA) 
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Name of vesselنام شناور
Type of vesselنوع شناور

Year of builtسال ساخت
Shipyardکشتی سازی

Classification societyکالس ساخت شناور
Hull material typeجنس بدنه

Length / Width / Heightطول، عرض، ارتفاع)عمق(
Draughtآبخور

Displacementوزن جابجایی شناور
Gross / Net tonnageظرفیت ناخالص ، خالص

Light / Dead weightوزن سبک/ مرده
Engines model / powerمدل / قدرت موتورها

Operation areaناحیه عملیاتی
Number Of Crewتعداد خدمه

Vessel dutyمأموریت شناور
Sister vesselsتعداد شناورهای مشابه

کاوشگر خلیج فارس
شناور تحقیقاتی

1393
شهید درویشی

گروه کارشناسان ایران
فوالد 

49/98 ، 10 ، 12 متر
3/3 متر

- 
185 /555

-
یانمار/ 1030×2 کیلو وات

اقیانوس پیما
11 نفر

تحقیقاتی
-

Kavoshgar-e Khalij Fars

Researcher Vessel

2014

Shahid Darvishi

IGS

Steel 

49.98 / 10 / 12 m

3.3 m

-

555/185

-

Yanmar/ 2×1030 Kw

Oceangoing

11 Persons

Researcher

صنایع دریایی شهید درویشی  
Shahid Darvishi marine industries
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Introduction
Marine industries and related branches are one of the ancient industries with 
several hundred years of longlife. Many of investigations and scientific outputs 
are relevant. Several distinguished scientists have established the main industry 
subjects at the moment scientific and industrial fields related to marine are well-
spread and various sections in each fields can be described.
Obviously the efforts for the scientific and industrial advancement of the country 
in all of the so-called fields and sections would be essential.
Marine industries in many countries particularly those having a wide access to 
coastlines are important because of creating effective employments in addition 
to moving the affiliated industries. Plenty of countries having marine industries, 
utilize variety of different innovative methods to keep their position high in the 
intermediate competitive territory. Certainly along with their rapid implementa-
tion, the comprehensiveness of those methods can guarantee the development of 
every country in this field. 

The importance of Marine Industries in Iran 
Iran by having long coastlines in North and South and having of about 2800 
kilometers of water borders and hydrocarbon resources is among those countries 
which cannot ignore the marine industries and economics. It is due to the close 
tied-up-connection between marine industry and national economics. Sea and 
Marine are one of the God’s blessings. Inattentiveness to marine economics can 
create considerable losses to the country’s national benefits and economics.
Marine industries in Iran are strategic industries. As Iran is an oil rich country and 
oil production of the country is expected to increase up to 7 million barrels per 
day, it would be necessary to pay special attention to the shipbuilding and ship 
repair and their related industries.
Considering huge hydrocarbon resources and volumes, and the development of 
the petrochemical section of the country, it is expected to require more than 150 
vessels during a few years. Assuming half of the vessels are inland vessels, which 
means about 80 inland vessels should be allocated for this purpose.
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