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 عام قيد نماييد.توانيد مشتريان اصلي خود را گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نام کاال/ خدمت
 شناور سرویس دهی به مزارع پرورش ماهی در دریا

Fishing service vessel 

 
 

 صنعت دریایی حوزه کاال/خدمت

 ---- شماره یا نام نسخه

 4931 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد دستیابی بهشیوه 

           تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 صاحبان مزارع پرورش ماهی در دریا 

  خدمات دهی شیالتیشرکت های 

  
  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
مورد  یهاسیو سرو ییایخدمات در تیبهبود وضع "ایدر در یبه مزارع پرورش ماه یده سیچندمنظوره سرو شرفتهیشناور پ"و ساخت  یهدف از طراح

 باشد. یمزارع م ازین
ارائه خدمات  یداخل یآبها یاست که در محدوده یخدمات یاز شناورها ینوع خاص ایدر در یبه مزارع پرورش ماه یده سیچندمنظوره سرو شناور

 است. تهرفیبرتر جهان صورت پذ عیحوزه به صورت محدود توسط صنا نیا یشناورها یطراح ،یاتیعمل یهاتیو محدود هایدگیچی. با توجه به پدینمایم
با توجه  افریشده توسط شرکت س یدارند، شناور طراح یمتفاوت یو طراح الیمختلف ابعاد، متر یهاتیانجام فعال یبرا ینوع شناورها به صورت عموم نیا

انسته داران( تو عهمزر یانواع شناورها برا نیبودن تام یاقتصاد ریو غ گریکدیا از مزارع، دوربودن آنه یخاص داخل کشور )عدم گستردگ طیبه بازار و شرا
 .دینما یم نیمصرف کننده تضم یمناسب را برا ییمحصول کارا دیبودن خر یکه ضمن اقتصاد دیمحصول ارائه نما کیمتفاوت را در قالب  یها ازیتا ن

 ازین مورد ییایتخصص در زانیو م یاستفاده و نگهدار یهانهیهز ه،یاول یگذار هیسرما یهانهیهز دهیموجب گرد رافیخاص شرکت س یاز طراح استفاده
از کاربر  ژهیشناخت و نیو همچن رانیخاص ا میبا اقل رافیطراح س میت ییبا توجه به آشنا نی. همچنابدیشده و کاهش  تیریمد یحیمزارع به نحو صح

 در خدمات خود ارائه دهد. یشتریب یوربهره تواندیم یخارج یهاشناور نسبت به نمونه نیمزارع فوق ا یتخصص اتیو عمل یرانیخاص ا
 .باشدیم رافیخاص محصول شرکت س یها یژگیدر ارائه خدمات مورد نظر از و یحال راحت نیبه چندمنظوره بودن و در ع توجه
که در  یمبرم مزارع پرورش ماه ازیبراساس ن رافیشرکت س دیتول "ایدر در یبه مزارع پرورش ماه یده سیچندمنظوره سرو شرفتهیشناور پ" هیاول نمونه

گذشته  الس 6 یمحصول که در ط نی. ادیگرد دیو تول یطراح 4931در سال  دیگرد یزیبرنامه ر التیش تیبه عنوان محور رانیساله دولت ا 5 یهااستیس
شده اند  یطراح یشناورها بگونه ا نیو ساخته شده است. ا یطراح دینسخه جد 9تا کنون در  دهیگرد نهیبه انیشده از مشتر افتیدر یبر اساس بازخوردها

 ینوع خاص شناورها نی. ادیانم نیمزارع کشور تام یبرا یالملل نیب یدر قفس را مطابق با استانداردها یمزارع پرورش ماه یخدمات شناور هیکل بایکه تقر

 بوده است. انینمونه تا کنون جزء محصوالت دانش بن نیباشند و از اول یم Multi Cat یخدمات یاز شناورها
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 

 مشخصات کلی: -

o :5809آلومینیوم دریایی   متریال 

o :ساحلی محدوده فعالیت 

o :2فورس   دریارویی 

 : ابعاد -

o :متر 28تا  41  طول 

o :متر 0تا  6  عرض 

o  :متر 4.5تا  8.5  ابخور 

 قابلیت ها: -

o :مایل دریایی 3در حدود   سرعت 

o :جرثقیل  folding boom swl 41m 4 ton )با درخواست مشتری( 

o :تن )با درخواست مشتری( 48  وینچ تور 

o و یخدمات نصب قفسها، شامل حمل و لنگرگذار ارائهی، کار یهاگروه ییحابجا، غذا انتقال، تور ضیتعوی، انتقال بچه ماه ... ،
 یخدمات مشابه بندر ئهاار ،و ... ییمانند تور شو یخدمات جانب ارائه

  صورت وجود( )در اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
مدت  مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 اعتبار
 توضیحات

کارگاه گواهینامه تاییدیه 
 ساخت شناورهای فلزی

 ICC50001WA00 سال 5 موسسه رده بندی ایرانیان 83/42/4933

گواهینامه ایمنی شناورهای غیر 
 کنوانسیونی

)به نمایندگی سازمان بنادر و  موسسه رده بندی ایرانیان 41/81/4931
 دریانوردی(

 5شناور قمرا  سال 4

گواهینامه رده بندی )بدنه و 
 ماشین آالت(

موسسه رده بندی ایرانیان )به نمایندگی سازمان بنادر و  41/81/4931
 دریانوردی(

 5شناور قمرا  سال 5

گواهینامه ایمنی شناورهای غیر 
 کنوانسیونی

موسسه رده بندی آسیا )به نمایندگی سازمان بنادر و  21/84/4935
 دریانوردی(

 شناور طرحچی سال 4

موسسه رده بندی ایرانیان )به نمایندگی سازمان بنادر و  21/84/4935 گواهینامه رده بندی بدنه
 دریانوردی(

 شناور طرچی سال 4

گواهینامه رده بندی ماشین 
 آالت

ایرانیان )به نمایندگی سازمان بنادر و موسسه رده بندی  21/84/4935
 دریانوردی(

 شناور طرچی سال 4

گواهینامه ایمنی شناورهای غیر 
 کنوانسیونی

موسسه رده بندی ایرانیان )به نمایندگی سازمان بنادر و  4188
 دریانوردی(

 0شناور نیهاد  سال 4

گواهینامه رده بندی )بدنه و 
 ماشین آالت(

ایرانیان )به نمایندگی سازمان بنادر و موسسه رده بندی  4188
 دریانوردی(

 0شناور نیهاد  سال 5

 - - سازمان بنادر و دریانوردی 21/83/4931 گواهی ثبت موقت
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