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 نقش و جايگاه صنايع دريايي در اقتصاد ايران

ششم توسعه و راهكارهاي اجرايي )با نگاهي به احكام قانون برنامه 

 دستيابي به اهداف صنايع دريايي(

 

 

 
 

 

 

 مقدمه

 يمل عزم ،قیدق یزيربرنامه مستلزم آن منافع از یمندبهره که است ياله مواهب از سرشار يمنبع ايدر

 5800 حدود داشتن با رانيا ياسالم یجمهور بود. خواهد آن با مرتبط ینهادها و هادستگاه جانبههمه و

 ييايدر کشور کي مازندران یايدر و عمان یايدر ،فارس جیخل کنار در قرار گرفتن و يساحل خط لومتریک

 ،يانسان يغن هيسرما و يفن یهایتوانمند ا،يدر عرصه در يخيتار حضور سابقه با رانيا .شوديم محسوب

 تیموقع کند. بنا ييايدر توسعه هيپا بر را خود ينظام و ياسیس ،یاقتصاد اقتدار اساس توانديم

 ا،یآس غرب جنوب منطقه در جنوب ـ شمال دوريکر عنوانبه ينيآفرنقش ،یانرژ يغن منابع ک،یتیژئوپل

 اریاخت در ايدر واسطه به که است ييهاتیظرف از يبخش تنها باال، ييزااشتغال و آزاد یهاآب به يدسترس

 که است کشور يصنعت یهاحوزه نيتریراهبرد از يكي عنوانبه دريايي عيصنا نیهمچن دارد. قرار ايران

 سازد.يم فراهم را کشور اقتصاد توسعه و رشد اتموجب صنعت نيا به توجه

 دريا صاحب کشورهای منافع است. ناپذيرانكار امروز زندگي و اقتصاد در آن نقش و دريا اهمیت

 کشورها آن دريايي سیاست درواقع و دارد آنها فرهنگ و هاتوانايي ها،نیازمندی با مستقیم ارتباطي

 و شودمي تبیین کشورها دريايي راهبرد قالب در هاسیاست اين د.شومي تدوين مشخصات اين براساس

 میزان به مذکور اهداف از هريک به يابیدست دارد. دنبالبه را نظامي و سیاسي اقتصادی، اهداف

 دارد. بستگي ينوقان هایزيرساخت و تجهیزات و ابزار انساني، نیروی مؤثر و صحیح کارگیریبه

 

 باالدستي اسناد در دريايي صنايع جايگاه. 1

 نقش وضوحبه توسعه؛ ششم برنامه کلي هایسیاست درخصوص رهبری معظم مقام ابالغ به توجه با

 به توجه لزوم با مرتبط بندهای است. مشاهده قابل مقاومتي اقتصاد اهداف تحقق در دريامحور اقتصاد

 شامل عمدتاً مقاومتي اقتصاد اجرايي نسخه عنوانبه توسعه ششم برنامه کلي هایسیاست در دريا مقوله

 است: زير موارد

 کشور جزاير و سواحل و نواحي ها،استان مناطق، در ملي نقش تعیین و کار تقسیم ـ «19» بند 

 حمايت و ملي ثروت تولید افزايش منظوربه مربوط، کلي هایسیاست چارچوب در آن الزامات رعايت با
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 .روستايي و يافتهتوسعه کمتر مناطق در گذاریسرمايه از دولت

  مكران. سواحل بر تأکید با خرمشهرـ اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار  توسعه ـ «21»بند 

 مزيت دارای هایزمینه در اقتصادی مهم مناطق ايجاد و دريايي بازارهای توسعه ـ «23» بند. 

 پتروشیمي، گاز، نفت، صنايع قبیل )از صنعتي راهبردی هایحوزه به دادن اولويت ـ «28» بند 

 و کشاورزی( و آب دريا، هوافضا، ارتباطات، و اطالعات فناوری ساختمان، پیشرفته، مواد ونقل،حمل

 .آنها در پیشرفته هایفناوری نفوذ ضريب افزايش

 

 دريايي هايفناوري و صنايع. 2

 دريايي، نقلوحمل شامل متنوعي هایحوزه به را دريايي صنايع 1 شكل مطابق توانمي يکل طوربه

 و مواد تأمین نظامي، دريايي صنايع تجديدپذير، هایانرژی ،فراساحل صنايع کشتي، تعمیر و ساخت

 کرد. بندیتقسیم وابسته صنايع و شیالت دريايي، گردشگری تجهیزات،

 

 هاي مختلف صنايع دريايي. حوزه1شكل 

 
 محاسبات تحقیق. مأخذ:                                       

 

 فراساحل عيصنا .2-1

 از نفت استخراج و اکتشاف یفناور شرفتیپ اها،يدر بستر در یدروکربوریه گسترده ريذخا وجود لیدلبه

 از یاریبس کار دستور در فراساحل عيصنا توسعه ،یدروکربوریه مشترک نيادیم وجود و قیعم هایآب

 يط ييايدر نيادیم و يخشك از ایدن نفت دیتول زانیم سهيمقا است. گرفته قرار شرفتهیپ یکشورها



 

 ___________________________________________________________  
 

 

3 

 بوده رشد به رو ييايدر نفت نيادیم از یبرداربهره روند ساله هر دهديم شانن 2015 تا 1965 هایسال

 نيادیم از نفت دیتول و بوده شيافزا حال در قیعم ييايدر نيادیم از گاز و نفت دیتول اساس نيا بر است.

 گاز و نفت ريذخا از يتوجه قابل بخش است. مانده ثابت نسبتاً جهان در ریاخ دهه چند يط يخشك

 ازمندین آن انتقال و یبرداربهره اکتشاف، که است گرفته قرار سواحل اي اهايدر در رانيا ياسالم یجمهور

 ييتوانا ،يجنوب پارس یفازها توسعه با ریاخ هایسال در بود. خواهد گسترده ييايدر خدمات و عيصنا

 حوزه هایتیظرف سكوها، يبانیپشت و یگذارلوله سكوها، ساخت یتكنولوژ آوردن دستهب با کشور

 است. دهیرس خوبي هایپیشرفت به کشور ،حوزه نيا در نسبتاً و افتهي گسترش يخوببه فراساحل

 خشكي سهم شد؛ داده نشان 1نمودار  در دريا و خشكي در دنیا هیدروکربوری منابع توزيع که گونههمان

 عمیق هایآب در دريايي منابع سهم و درصد 24 حدود عمقکم دريايي منابع سهم درصد، 9 حدود

 نشان را عمیق هایآب حوزه بر تأکید با فراساحل صنايع اهمیت موضوع اين که است درصد 67 حدود

 شد. پرداخته آن به کمتر کشور در متأسفانه که دهدمي

 

 . توزيع منابع هيدروكربوري دنيا در خشكي و دريا1نمودار 

 
  (infield-2016) 2016 مؤسسه اينفیلد، گزارش مأخذ:

 

را  جهان گاز و نفت ذخاير بیشترين ايران درمجموع، شودمي مشاهده 2نمودار  در که طورهمان

 دارد. جهان کشورهای میان در را اول رتبه و داراست
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 دارندگان نيترنفت و گاز بزرگ ريمجموع ذخا سهيمقا. 2 نمودار

 2014سال  يتا ابتدا يدروكربوريمنابع ه

 
 .2014بريتیش پترولیوم، گزارش ساالنه  مأخذ:

 

 میادين از درصد 17) ايران نفتي میادين از درصد 26 از بیش ددهمي نشان گرفته صورت برآوردهای

 برداشت به توجه با اند.شده واقع دريا در ايران( مشترک گازی و نفتي میادين از درصد 53 و گازی

 صنايع توسعه دريايي، مشترک گازی و نفتي میادين از قطر( )ازجمله همسايه کشورهای روزافزون

 هایآب در شده نصب سكوهای تعداد رضحا حال در رسد.مي نظربه ضروری پیش از بیش فراساحل

 ،فارس خلیجعمق کم هایآب در و خزر( دريای در امیرکبیر شناورنیمه )سكوی سكو يک کشور، عمیق

 خلیج عمقکم هایآب در دريايي گذاریلوله میزان است. جكت 120 حدود و آپ جک نوع از سكو 5

عمق کم هایآب در کشور فراساحل صنايع فعالیت بیشتر بنابراين است. کیلومتر هزار از بیش هم فارس

 فراساحل صنعت توسعه مؤثر نقش به توجه با است. راه ابتدای در هنوز عمیق هایآب درخصوص و بوده

 است الزم کشور، صنايع ديگر شكوفايي و رشد در آن از استفاده و یهیدروکربور منابع از برداریبهره در

 گیرد. قرار کشور صنعتي و ایتوسعه هایسیاست کانون در صنايع اين

 ييايدر عيصنا فراساحل یسكوها و شناورها انواع بازار يعیتجم حجم ينیبشیپ نیز 1 جدول در

 و نفت بخش خدمت در نیز بازار اين از بزرگي بخش که است شده برآورد 1404 تا 1395 سال از کشور

 بود. خواهد کشور گاز
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 فراساحل  يبازار انواع شناورها و سكوها يحجم تجمع ينيبشيپ. 1جدول 

 1404تا  1395كشور از سال  ييايدر عيصنا
 دالر( )ميليون سال 10 طول در بازار تجميعي ارزش حوزه

 9851 انرژی حوزه شناورهای

 8658 تجاری ونقلحمل شناورهای

 600 کوچک باری شناورهای

 714 صیادی شناورهای

 1439 دريايي خدماتي شناورهای

 16500 فراساحل سكو

 37762 جمع

 .1396سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، برنامه راهبردی صنايع دريايي کشور،  مأخذ:

 

 حدود میانگین طوربه ساالنه آينده، سال 10 طي ايران ،1 جدول در شده انجام برآوردهای براساس

 صندوق از سوی مالي تأمین به امر اين که داردالزم  فراساحل صنايع و شناور انواع دالر میلیارد 7/3

 است.نیازمند  کشور بانكي نظام و ملي توسعه

 

 هايكشت ريتعم و ساخت .2-2

 صنعتي توسعه عامل تواندمي که آيدمي شمارهب استراتژيک صنايع از يكي شناورها تعمیر و ساخت صنعت

  .باشد مختلف جانبي صنايع رشد برای ایزمینه و کشور هر اقتصادی و

 وجود کشتي تعمیر و ساخت بازار از بیشتر سهم تصاحب سر بر سنگیني رقابت ،اخیر هایسال طي

کشتي  ساخت تناژ درصد 90 به نزديک های گذشتهسال در ژاپن و کره چین، کشورهای .است داشته

 بسیار تأثیرات به توجه با اخیر دهه چند طي الذکرفوق کشورهای اند.اختصاص داده خود به را در دنیا

 دستور در را ایگسترده هایبرنامه شده، ايجاد اشتغال همچنین و جانبي صنايع بر صنعت اين توجه قابل

 آورند. دستبه کشتي ساخت زمینه در را فراواني الملليبین سفارشات اندتوانسته و اندداده قرار خود کار

 تحقیقاتي و نظامي تفريحي، هایکشتي انواع ساخت بر را خود توان نیز اروپايي کشورهای ديگرازطرف

 حوزه در رسدمي نظربه بنابراين ند.کنمي کسب مسیر اين از توجهي قابل درآمدهای و کرده معطوف

 ايران فعالیت و گرفته صورت کار تقسیم نوعي جهان، مختلف کشورهای بین در کشتي ساخت صنعت

 صاحب کشورهای با مشترک همكاری هایمدل و هدفمند هایسیاست و تدابیر نیازمند حوزه اين در

 است. فناوری و دانش
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 2014تا   1950هاي سال يط ايدر دن يسهم از بازار ساخت كشت تيوضع. 3نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Source: World Fleet Statistics 2015, Lloyds Register 

 

 سه اختیار در کشتي ساخت بازار درصد 90 حدود درمجموع دهدمي نشان 3 نمودار که گونههمان

 است کاهش به رو کشتي ساخت سفارش آمار کلي طوربه هرچند .است ژاپن و جنوبي کره چین، کشور

 است. توجه قابل صنعت اين اقتصادی جذابیت همچنان ولي

 مشاهده 2020 سال تا دنیا سازیکشتي و فراساحل صنايع به نیاز رشد بینيپیش نیز 4 نمودار در

 بادی، هایتوربین قبیل از بادی و فسیلي از اعم انرژی حوزه برای نیاز مورد دريايي صنايع که شودمي

 ارزش که ایگونهبه است و... کانتینربر هایکشتي نفتي، تانكرهای شناور، تأسیسات حفاری، هایکشتي

 سال در دالر میلیارد 57 حدود به 2010 سال در دالر میلیارد 2 از بادی هایتوربین فراساحل صنايع

 در دالر میلیارد 81 از نیز نیاز مورد هایظرفیت و کشتي ساخت حوزه در يافت. خواهد افزايش 2020

 کرد. خواهد پیدا افزايش 2020 سال در دالر میلیارد 108 به 2010 سال
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 2020سازي تا سال رشد صنايع فراساحل و كشتيبيني . پيش4نمودار 

 
 

المللي و وجود مرزهای آبي در های بینهای حمايتي ترانزيتي آب، جدای از مزيتسازیصنايع کشتي

شماری در بخش دريا وجود دارد های بيزيرا فرصت ؛شودکشور، موجب رونق بسیاری از صنايع داخلي نیز مي

ونقل بار و پیما، صنعت حملهای اقیانوسدر صنعت تعمیر و نگهداری کشتيها حضور که ازجمله اين فرصت

توجه به ساخت کشتي در کشور خود در راستای  های حفاری است.مسافر، توسعه بنادر، بانكرينگ و ساخت دکل

 .باشدهای اصلي اقتصاد مقاومتي ميافزايش تولید ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني است که از شاخص

 

 ييايدر نقلوحمل .2-3

 که آسیا جنوب و غرب خاورمیانه، میانه، آسیای ازجمله ایمنطقه کشورهای با جغرافیايي طويل مرزهای

 و شانبارسامانه  بالقوه نقش و آوردمي فراهم ایمنطقه تجارت در ايران بنادر برای را مساعدی زمینه

  کند.مي فراهم ایزيرمنطقه و ایمنطقه سطح در ايران جنوبي بنادر برای را توزيع

 تن، میلیون 209 حدود 1394 سال در کشور تجاری بنادر اسمي ظرفیت ،2 جدول آمار براساس

 نفتي ناوگان ظرفیت ،1(TEU) يو ای تي میلیون 8/4 معادل کشور تجاری بنادر کانتینربری ظرفیت

 است. نفر میلیون 18 حدود نیز دريايي مسافر جابجايي ظرفیت و تن میلیون 15 کشور

 

  

                                                 
1( .(TEU :Twenty – foot Equivalent Unit  استمتر  1/6 ا  فوت كه حدود 20طول معادل . 
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 1394هاي بنادر كشور در سال ها و قابليت. ظرفيت2جدول 
 واحد مقدار عنوان رديف

 مربع کیلومتر 190،000 کشور حاکمیت تحت هایآب مساحت 1

 کیلومتر 5،800 کشور سواحل طول 2

 کیلومتر 1،095 کشور جزاير ساحلي خط 3

 تن میلیون 209 کشور تجاری بنادر اسمي ظرفیت 4

 TEU میلیون 86/4 کشور تجاری بنادر کانتینری ظرفیت 5

 نفر میلیون 2/18 کشور تجاری بنادر در دريايي مسافر جابجايي ظرفیت 6

 تن میلیون 7 کشور تجاری دريايي ناوگان ظرفیت 7

 تن میلیون 15 کشور نفتي دريايي ناوگان ظرفیت 8

 کیلومتر 7/35 اصلي بنادر هایاسكله طول 9

 هكتار 18،462 اصلي بنادر اراضي مساحت 10

 هكتار 1،248 اصلي بنادر روباز انبارهای و باراندازها محوطه مساحت 11

 هكتار 3/122 اصلي بنادر سرپوشیده انبارهای مساحت 12

 عدد 1،317 بندری و دريايي ترابری کارگزاری در فعال هایشرکت 13

 . 1395آمارنامه دريايي ايران،  مأخذ:

 

 ساالنه و شودمي انجام کشور بنادر قطري از کشور واردات و صادرات درصد 90 از بیش اکنونهم

 بوده کشنفت و پیمااقیانوس بزرگ کشتي هزار14 که کنندمي عبور هرمز تنگه از کشتي فروند هزار 40

 نفتي بنادر در نفتي کاالی تن میلیون 135 و تجاری بنادر در کاال تن میلیون 110 ساالنه همچنین و

 شود.مي جاهجاب کشور

 

 1394 تا 1390 يهاسال يط رانيا در ينفتريغ و ينفت يكاالها نقلوحمل زانيم روند .5نمودار 

 
 .1395 ،رانيا ييايآمارنامه در :أخذم  
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نقل دريايي در کشورهای وحملمین صنعت أخدمات مستقیم و پشتیباني زنجیره ت در امرچالش اصلي 

نقل وصنعت حمل فعاالنها و سسات، بنگاهؤپذير ساختن مچگونگي رقابت ،مختلف با هر سطحي از توسعه

های برای توسعه قابلیت ی است. اصوالً کشورهاپذيررقابتحفظ شرايط دريايي در مقیاس جهاني و تضمین 

ارت و تجربه از طريق يک فرآيند يادگیری تجمعي سسات، مهؤفني، نیازمند کسب دانش خاص در سطح م

ای کشور اين نظر و سطح توسعه . همچنین براساس فناوری موردبر استزماندشوار و  یهستند که اين امر

 د. نهای سنگین، خطر زياد و عدم قطعیت همراه باشبا هزينه ها ممكن استفرآيند

 10 حدود از میالدی 2030 سال در دريايي نقلوحمل میزان ،6نمودار  در مندرج اطالعات براساس

 دستیابي برای نیاز مورد گذاریسرمايه میزان و کندمي پیدا افزايش تن میلیارد 15 حدود به تن میلیارد

 به گذاریسرمايه حجم اين از بزرگي بخش که شودمي برآورد دالر تريلیون 3/1 حدود هدف اين به

 است. مربوط موجود هایکشتي نوسازی و جايگزيني

 

 

 دريايي نقلوحمل رشد به رو بازار بينيپيش .6نمودار 

 

 وابسته صنايع و شيالت .2-4

ارتباط  کشوری تأمین منابع غذايي است و کیفیت غذای مصرفي هر ،ترين نیازهای امروزیممهيكي از 

 .اقتصادی مردم آن کشور داردای و همچنین توان تغذيه مستقیم با سطح آگاهي از مسائل بهداشتي و

 بلكه دارند، جامعه مصرفي غذای تأمین در آبزيان که مهمي سهم دلیلهب تنها نه شیالت اهمیت
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 سازمان .است گسترش حال در روزهروزب کندمي ايفا اکوسیستم پايداری در که مهمي نقش دلیلبه

 پروریآبزی برای ييروستا توسعه و رزآوریا اشتغال، غذا، تأمین در مهمي نقش آينده در )فائو( جهاني

 درصد 62 به فعلي درصد 45 از پرورشي دريايي غذايي محصوالت سهم که ایگونهبه کندمي بینيپیش

 کرد. خواهد پیدا افزايش 2030 سال در

 

 2030 سال تا دريايي غذاهاي جهاني مصرف روند .7نمودار 
 

FUTURE VS NOW 

 
Sources: FAOSTAT(2014) & Fish to 2030 (2013). 

 

 جهاني، تجارت در امروزه و شده شناخته باال ارزآوری قدرت با کاالهايي ديرباز از شیالتي محصوالت

 و جامعه غذايي امنیت برای تواندمي که خدادادی منابع از يكي اند.داده اختصاص خودبه را بزرگي سهم

 برهه اين در لذا است. آبزی منابع دهد، اختصاص خودبه را ایويژه جايگاه کشور غیرنفتي صادرات توسعه

 تواندمي صنعت اين توسعه است، مواجه نفت جهاني قیمت کاهش و ارزی درآمد کمبود با کشور که زماني

 محصوليتک اقتصاد از خدماتي و صنعتي کشاورزی، هایزيربخش ديگر اقتصاد کنار در را کشور اقتصاد

 صادرات، وسیلهبه ارزی درآمد کسب نظیر کشور اقتصاد کالن اهداف پیشبرد موجب و کرده خارج نفت

 پروتئین تأمین چنینهم و کشور جنوب در خصوصبه مرزی سواحل محروم مناطق توسعه زايي،اشتغال

 .شود مرغ گوشت يا قرمز گوشت واردات برای نفتي ارز خروج از جلوگیری و جامعه غذايي جیره

 تن میلیون 160 مرز از گذر و دنیا در آبزيان تولید رشد شد؛ داده نشان 8نمودار  در که گونههمان

 هایسال طي آبزيان تولید میزانطوری که به .است شیالت حوزه رشد به رو بازار بیانگر 2014 سال در

 است. پروریآبزی سمتبه جهاني رويكرد و بوده افزايش حال در 2014 تا 1950
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  جهان در 2014 تا 1950 هايسال طي آبزيان توليد ميزان .8نمودار 

 
 .2015فائو،  سازمان گزارش مأخذ:

 

پروری شود سهم آبزیای که برآورد ميگونهپروری نشان داده شد بهنیز تغییر رويكرد از صیادی به آبزی 9نمودار در 

  افزايش يابد. 2025درصد در سال  57به  50و مصرف ماهي نیز از  درصد 52درصد فعلي به  44از 

 

 2025بيني توليد و مصرف آبزيان تا سال . پيش9نمودار 

 
 

 قفس در ماهي پرورش ـ

 شامل پرورشي محیط نوع چهار از يكي در اغلب ،اقتصادی تولید هدف با ماهي پرورش کلي طوربه

 از قفس در ماهي پرورش در پذيرد.مي صورت هاقفس و مخازن سیماني، هایکانال خاکي، استخرهای

 منابع از برداریبهره در فراوان هایمحدوديت به توجه با حاضر، حال در برند.مي بهره موجود آبي منابع

 صیادی هایفعالیت با آن جايگزيني و قفس در ماهي پرورش توسعه به توجه غیره، و آبيکم بحران آبي،

 يافته توسعه و رشد جهان در سرعتبه گذشته دهه در قفس در پروریآبزی و شده آغاز کشورها اغلب در

 هستند. فعالیت مشغول قفس در آبزيان پرورش زمینه در کشور 62 از بیش حاضر حال در است،

سازمان خواربار کننده از فناوری پرورش ماهي در قفس توسط فائو )برترين کشورهای استفاده 10نمودار در 
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 19، 29ترتیب اند که در اين بین کشورهای چین، نروژ و شیلي به( معرفي شدهملل متحدسازمان و کشاورزی 

اند. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه نیز خود اختصاص دادهدرصد از کل پرورش ماهي در قفس را به 17و 

 زمینه پرورش ماهي در قفس پیشتاز هستند. کشورهای امارات متحده عربي و ترکیه در

 

 دهنده ماهي در قفس در جهان. برترين كشورهاي پرورش10نمودار 

 .2016گزارش سازمان فائو،  مأخذ:

 

 ظرفیت به ی ايرانيسدها و هادرياچه در قفس در ماهي پرورش بیشترين فائو، شده منتشر آمار طبق

 بوده تن 123 گیالن و مازندران هایاستان که از اين مقدار سهم است بوده 2014 سال در تن 754

 تا شودمي بینيپیش هرمزگان استان از قشم جزيره در قفس 6 با آزمايشي پروژه يک در همچنین است.

 پرورش فرهنگ ترويج برای ایتوسعه هایطرح البته يابد. افزايش تن هزار 3 به تولید میزان 2017 پايان

 است. جريان در عمان دريای و فارس خلیج خزر، دريای در قفس در ماهي

 هایطرح از يكي عنوانبه را قفس در ماهي پرورش کشاورزی جهاد وزارت ،است ذکر شايان

 به اولويت اين که است داده قرار کار دستور در مقاومتي اقتصاد کلي هایسیاست راستای در داراولويت

 ماهي پرورش فناوری از حمايت و حاکمیت عزم از نشان خود اين که رسیده، نیز اقتصاد شورای تصويب

  دارد. آينده هایسال در قفس در
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 1388-1395 دوره طي ايران در ماهي و ميگو پرورش صيد، وضعيت از كلي شماي .11نمودار 

 محاسبات تحقیق براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی. مأخذ:
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های جنوب های شمال کاهش و در آبآب دهد، میزان صید درنشان مي 11نمودار گونه که آمار همان

مجموع سهم پرورش ماهي در به افزايش است. در پروری در کشور روافزايش يافته و همچنین میزان آبزی

دهنده باشد که اين نشانمي 1393پروری در سال درصد از کل میزان تولید آبزی 03/0 های دريايي تنهاقفس

ی پرورش ماهي است. شايان ذکر است که وضعیت پرورش ماهي آب شیرين توجه ناکافي به اين نوع از فناور

 در قفس نسبت به پرورش ماهیان دريايي در قفس از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار است.

 

 توسعه ششم برنامه در قفس در ماهي توليد كمي اهداف .3 جدول

 
 برنامه ششم توسعه. مأخذ:

 

تواند فعالیتي بسیار مؤثر در راستای افزايش تولید آبزيان و ميتوسعه فناوری پرورش ماهي در قفس 

 ماهیان ذخاير احیای همچنین و تولید جهت مناسبي تواند گزينهتأمین امنیت غذايي باشد. اين فناوری مي

خزر، خلیج فارس و دريای  دريای مانند مستعدی آبي منبع داشتن به توجه با باشد. کشور ايران خاوياری

های سامانه ساير با مقايسه در باال را دارد. تولیدپروری آبزی نوين صنعت اين از استفاده انعمان امك

 مختلف،های و گونه تنوع پرورش، مديريت سهولت طرح، بودن اقتصادی و تولیدهای هزينه کاهش پرورشي،

 آب، پمپاژ و اکسیژن برق، به نیاز عدم میزان، و اندازه نظر از بازار نیاز با زمانهم اختیاری برداشت امكان

 زمانهم پرورش و پروریآبزی هایسیستم ساير به نسبت پرورش سايت اندازیراه و ساخت زمان بودن کوتاه

 پرورش هایروش ساير به نسبت قفس در ماهي پرورش مزايای اهم از های جداگانهقفس در چندگونه

های کوچک در سواحل جنوبي کشور جهت بازار با استفاده از فناوری پرورش ماهي در قفس .است آبزيان

کارهای کوچک روستايي و مشارکت فعال بخش خصوصي به ايجاد اشتغال وتوان با ايجاد کسبداخلي مي

ه توان بهای عمیق و دور از ساحل جهت بازارهای خارجي ميو توسعه مناطق محروم پرداخت و در آب
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های پرورشي تر در جهت تأسیس اين سايتصورت هرچه جدیلذا بايد به رات پرداخت.صادتولید انبوه و 

 جانبه است.که اين امر خود مستلزم مطالعات گسترده و همه شوداقدام 

 

 تجهيزات و مواد تأمين .2-5

 صورتهب که است تجهیزات و مواد خدمات، انواع نیازمند هاکشتي و دريايي هایسازه تعمیر و ساخت

 ارزش و زايياشتغال ايجاد باعث عامل همین .دهدمي تشكیل را آنها ارزش از درصد 60 حدود متوسط

  .شودمي کشور دريايي صنايع با مرتبط و مختلف هایبخش در افزوده

 

 كشتي ساخت تأمين زنجيره .2 شكل

 
 

 تجهیزات و مواد به مربوط توجهي قابل هایدرصد دهدمي نشان شناور مختلف هایبخش ارزش

 اختصاص خودبه را شناور يک ارزش از درصد 3/10 حدود هاپروفیل و فوالدی ورق مثال عنوانبه است.

 هایبخش ساير با صنعت اين دهدمي نشان کشتي يک در رفته کاربه مواد و تجهیزات تنوع دهند.مي

 حرکت به نیز ديگر هایبخش حرکت چرخ دريايي، صنعت رونق با و داشته نزديكي ارتباط صنعتي

 حاضر حال در .شود کشوری هر اقتصاد وضعیت بهبود و اشتغال افزايش ساززمینه تواندمي و درآمده

 از درصد 20 حدود بخش اين سهم که دارد وجود کشور در تجهیزات و مواد اکثر و فوالد تأمین امكان

 تأمین رهیزنج .داد افزايش را پتانسیل اين توانمي امكانات و نیازها به توجه با که است تجهیزات و مواد

 میزان که ایگونهبه باشد داشته دنبالهب را کشور يصنعت توان از نهیبه استفاده و یجد اشتغال تواندمي

 میزان که است حالي در اين است نفر 3000 حدود کشتي خدمات و مینأت زنجیره در زايياشتغال

 است. نفر 25 و 750 ترتیببه برداریبهره و ساخت بخش در زايياشتغال
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  تجديدپذير هايانرژي .2-6

 روند.مي شماربه هایانرژ ينتریتظرفپر و ينترپاک از ياييدر هاییانرژ ير،پذيدتجد هاییانرژ یانم از

 هایانوساق و ياهادر از یانرژ استحصال یبرا يجامع هایبرنامه یادن یشرفتهپ یکشورها یلدل ینهم به

 هاییانرژ یبرا يمناسب يگزينجا بلندمدت در تواندمي یانرژ یدتول يننو هاییفناور از استفاده دارند.

 بخشد. تحقق را یانبندانش اقتصاد و یمحورنفت عدم ازجمله يمقاومت اقتصاد ياتمنو و باشد یليفس

 انداختن دام به يسنت )روش مد و جزر منابع شامل يکل طوربه يادر از استحصال قابل هایانرژی

 ي،فراساحل باد ي،فراساحل و ساحل يکنزد ي،ساحل خط امواج شامل امواج، تراز(، اختالف يجادا و آب

 گاليچ اختالف ،OTEC1 به موسوم هایسامانه ـ ييگرما اختالف مد، و جزر از يناش عموماً ياناتجر

 است. ياييدر رسوبات و يستيز منابع و (ی)شور

 1900در استان هرمزگان و در طول  يژهوکشور، به يهای جنوبهای موجود در استانیتبا توجه به ظرف

در دستور کار مسئوالن  یهای جزر و مدیروگاههای نو و ساخت نیانرژ یریکارگاستان، به ينساحل ا یلومترک

جزر و  یخاص آن و امكان استفاده از انرژ يطشرا یلدلکنون در بندر پهل و الفت قشم بهقرار گرفته است. تا

طرح استفاده از  یسواحل جاسک از مناطق مستعد در اجرا ینبرق وجود دارد. همچن یدتول یبرا يامد در

 شود.برق محسوب مي یدعمان در تول يایقرار گرفتن آن در کنار در یتموقع یلدلباد به یانرژ

 یر،اخ هایسال در است. برخوردار یايژهو يگاهجا از یباد یانرژ سبز، و نوظهور هاییانرژ یانم در

 هایگذاريهسرما یلي،فس احتراق قابل مواد یطيمحيستز يآلودگ و منابع کاهش ازجمله مختلف يلدال به

 در اغلب باد یانرژ است. گرفته صورت باد یانرژ از استفاده مورد در يادیز هاییشرفتپ یجهنت در و

 قابل بلندمدت در یزن یاقتصاد ازنظر تواندمي و گذاردينم یبرجا يآلودگ نوع یچه و بوده دسترس

 بزرگ ابعاد در و یشرفتهپ یتكنولوژ از استفاده با باد از یانرژ یدتول لذا شود. یانرژ منابع يرسا با يسهمقا

 آن یایهحاش یکشورها و يرانا یازسو يمطالعات یزن عمان يایدر و فارس یجخل در است. یضرور و الزم

 است. نشده یاتيعمل هنوز البته که است شده انجام

امكان استفاده  با سرعت قابل توجه، احتماالً ياناتجر یدارا یها و خورهاعلت وجود تنگهدر کشور ما به

 صورت نگرفته است. ياقدام ینهزم ينانرژی حاصل از جريانات دريايي وجود دارد، اما تاکنون در ا از

 

 ييايدر يگردشگر .2-7

 16 تعداد 2012 سال در است؛ جهان در یگردشگر هایبخش نيپردرآمدتر از يكي ييايدر یگردشگر

 معادل یدرآمد با نفر ونیلیم 20 به رقم نيا 2013 سال در و اندداشته ييايدر سفر جهان در نفر ونیلیم

                                                 
1. )OTEC( Ocean Thermal Energy Conversion: انرژی حرارتی اقیانوس است. معنی تبدیل  به )استفاده از(

کار انداختن یک ماشین گرمایی و تولید صورت که از اختالف دمای آب سرد در اعماق و آب گرم در سطح اقیانوس برای بهبدین
 د.شوبرق استفاده می
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 ونیلیم کي از شیب کشور 1CESD، 38 شده منتشر گزارش طبق است، شده برآورد دالر اردیلیم 34

 برابر دو گذشته دهه در را خود گردشگران جذب تعداد کشور 22 و اندکرده جذب را ييايدر ستيتور

 اند.داشته را ييايدر گردشگر جذب سهم نيشتریب اروپا در وناني و ایاسپان فرانسه، یکشورها اند.کرده

 یكايآمر یکشورها و خود حلسوا در ييايدرستيز تنوع داشتن لیدلبه ایاسترال رینظ گريد یکشورها

 یکشورها جزو یمسافربر یهايکشت نيترلوکس از استفاده مساعد یوهواآب داشتن لیدل به زین یمرکز

 واقع شتریب توجه مورد ریاخ یهاسال يط ييايدر یگردشگر باشند.يم ييايدر سميتور حوزه در شتازیپ

 و کشور جنوب و شمال يطوالن سواحل .است کرده جاديا یگذارهيسرما یبرا ييباال تیظرف و شده

 مناسب نيتدو و میتنظ .ديافزامي رانيا ياسالم یجمهور در موضوع نيا تیاهم بر متعدد ريجزا نیهمچن

 شاهد کينزد ندهيآ در تا باشد بخش نيا رشد عيتسر در یمؤثر عامل تواندمي حوزه نيا با مرتبط نیقوان

 و اسكله ساخت مانند مرتبط عيصنا است یضرور اساس نيا بر .باشیم بخش نيا از بهتر یبرداربهره

  .ابندي يتوجه قابل توسعه یمسافربر و يحيتفر یشناورها انواع

 

 دريايي اقتصاد بخش هايپروژه مالي تأمين. 3

مالي مورد ای، تأمین منابع های پیش روی اجرای موفق هر برنامهيكي از مهمترين موضوعات و چالش

رو معموالً در زمان تدوين برنامه، طراحان برنامه به اين موضوع توجه خاص نیاز آن برنامه است. ازاين

 گیرند. ريزی در نظر ميها را در زمان برنامهداشته و منابع الزم جهت تأمین مالي برنامه

های اقتصادی ها و طرحژهای از پروريزی برای اقتصاد دريايي کشور، مجموعهيند برنامهآخروجي فر

ديگر شود و ازطرفاست که اکثراً توسط بخش خصوصي در راستای توسعه اين بخش اقتصادی اجرا مي

سازی های مرتبط با اقتصاد دريا، فراهموظیفه نهادهای حاکمیتي همچون دولت و مجلس يا ساير سازمان

ي شده منابع مختلف قابل استفاده توسط ها است. در اين قسمت سعبسترهای الزم برای پیشبرد برنامه

ريزی جهت برنامه، ها معرفي شود. شايان ذکر استفعاالن بخش خصوصي جهت تأمین مالي اين پروژه

آن دارند. شرايط  تأمین مالي نیز يكي از بسترهای مهمي است که نهادهای حاکمیتي نقش بااليي در

های اقتصادی ريزان جهت تأمین مالي طرحروی برنامه های پیشعنوان يكي از گزينهصندوق توسعه ملي به

گذار ها و بازار سرمايه يا جذب سرمايهشود و از ساير منابع تأمین مالي همچون بانکبخش دريا معرفي مي

 پوشي شده است.خارجي که نیاز به معرفي اجمالي ندارند در اين گزارش چشم

های براساس تدابیر در نظر گرفته شده در سیاستصندوق توسعه ملي يكي از نهادهايي است که 

 1390( قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سال 84کلي برنامه پنجم توسعه و به استناد مفاد ماده )

های کلي اقتصاد طور خاص سیاستاست. اهمیت اين نهاد در اقتصاد ايران و به کردهفعالیت خود را آغاز 

                                                 
1. (CESD )Center on Ecotourism and Sustainable Development : پايدارمركز اكوتوريسم و توسعه 
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های برنامه ششم توسعه )ابالغي توسط مقام معظم رهبری( نیز استنحوی است که در سیمقاومتي به

تدابیری جهت ارتقای نقش اين نهاد در اقتصاد در نظر گرفته شده است و در برنامه ششم توسعه اساسنامه 

 عنوان بخشي از احكام دائمي برنامه توسعه به تصويب مجلس رسید.آن به

ابع طبیعي باال تحت عنوان صندوق ثروت ملي شناخته نمونه مشابه اين صندوق در کشورهای با من

ديگر وجوهي وارد اين عبارتها اين صندوق منابع و مصارفي دارد؛ بهشود. همچون ساير صندوقمي

رين منابع وارده شود. مهمتشود و به مصارف در نظر گرفته شده برای آن تخصیص داده ميصندوق مي

اساسنامه تشريح شده است. « ح»و گاز است که در بند  سهم صندوق از صادرات نفت ،به صندوق

 اساسنامه به شرح زير مشخص شده است:« خ»مصارف صندوق نیز در بند مهمترين 

های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومي های خصوصي، تعاوني و بنگاهاعطای تسهیالت به بخش. 1

 ؛ارای توجیه فني، مالي و اقتصادیهای دگذاریغیردولتي برای صادرات، تولید و توسعه سرمايه

های خصوصي و تعاوني ايراني از اعطای تسهیالت صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکت. 2

 (؛ای )سنديكاييطريق منابع خود يا تسهیالت اتحاديه

 ؛های خريدار کاال و خدمات ايراني در بازارهای هدف صادراتي کشوراعطای تسهیالت خريد به طرف. 3

 ؛گذاری در بازارهای پولي و مالي خارجيسرمايه. 4

ها و نیز گذاری ساير کشورهای ثروت ملي و سرمايههای مشترک با صندوقتشكیل صندوق. 5

 کشور؛ گذاری مشترک در داخل و خارجمنظور سرمايهالمللي بهمؤسسات مالي و پولي بین

فتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب نظر گر گذاران خارجي با دراعطای تسهیالت به سرمايه. 6

 .( قانون اساسي80گذاری در ايران با رعايت اصل هشتادم )منظور جلب و حمايت از سرمايهاقتصادی به

کننده از اين در اساسنامه صندوق مفادی در نظر گرفته شده است که بخش خصوصي استفاده

« د»ند از منابع صندوق استفاده کنند. در بند يا وابسته به دولت نتوان های دولتيتسهیالت باشد و شرکت

کننده از صندوق بايد متعلق به های استفادهدرصد سهام شرکت 80اساسنامه مشخص شده که بیش از 

دولت يا اشخاص دولتي  رامديره شرکت تهیئ یبخش خصوصي باشد و همچنین حداکثر يک پنجم اعضا

های باشند. همچنین در اين بند حداکثر تسهیالت قابل پرداخت از منابع صندوق به شرکت کردهمنصوب 

از کل منابع صندوق است. لحاظ کردن اين مفاد در اساسنامه  (20%) عمومي غیردولتي برابر بیست درصد

های اقتصادی بخش خصوصي گذار تأکید داشته که منابع صندوق به طرحبه اين معناست که قانون

عنوان يكي توان به منابع صندوق توسعه ملي بهريزی اقتصاد دريا ميديگر در برنامهعبارتختصاص يابد. بها

توان امیدوار بود که از اين منابع جهت ديگر ميدر نظر گرفت. ازطرف هااز راهكارهای تأمین مالي پروژه

ی اقتصادی از منابع مالي بخش خصوصي، هاديگر در پروژهعبارتگذار خارجي استفاده کرد، بهجذب سرمايه

 ها استفاده کرد. گذار خارجي در پروژهو همچنین آورده سرمايهصندوق توسعه ملي منابع ارزی 
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 بندیاولويت است، شده منتشر نیز آن آمار و داشته فعالیت صندوق که گذشته سال شش طول در

 در که است خألهاييمهمترين  از يكي اين و نداشته دريا اقتصاد در تسهیالت اعطای جهت را خاصي

 بود امیدوار توانمي دقیق و مشخص ريزیبرنامه با دارد. وجود دريايي اقتصاد حوزه در ريزیبرنامه انجام

 برندهپیش هایپروژه به اثربخشي و مطلوب نحو به کشور مالي منابع ساير و ملي توسعه صندوق منابع که

 يابد. اختصاص مقاومتي اقتصاد

 

 ايران در دريايي صنايع بازار بينيپيش. 4

 یهاظرفیت و منابع وجود رغمبه که است کشور يکاستراتژ و سابقه با صنايع جمله از ايران دريايي صنايع

 تجارت و معدن صنعت وزارت روهمیناز است. نیافته ارتقا و نكرده پیدا توسعه بايد که طورآن ،دريايي

 دريايي صنايع رو پیش بازار آن در که کرده تدوين را کشور دريايي صنايع راهبردی برنامه 1395 سال در

 است. شده بیان بازار اين به دستیابي الزامات و بینيپیش 1404 افق تا

 ساله 10 دوره در کشور دريايي ناوگان نیاز تعیین و دريايي ظرفیت تعیین منظوربه گزارش اين در

 شده گرفته نظر در هایگزينه است. گرفته قرار تحلیل و تجزيه مورد احتمالي مختلف گزينه سه آتي

 :است زير شرحبه آينده سال 10 برای

 درصد( 2 اقتصادی )رشد کشور گذشته سال پنج اقتصادی رشد متوسط :1 گزينه، 

 (1392 الي 1384 ) ناوگان توسعه گذشته سال هشت روند ادامه :2 گزينه، 

 درصد( 5/4 اقتصادی )رشد کشور سال 25 اقتصادی رشد متوسط :3 گزينه. 

 

 1404هاي مختلف در سال . ارزش بازار گزينه12نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1395برنامه راهبردی صنايع دريايي ايران،  مأخذ:
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 برای 2 گزينه يعني (1392 الي 1384) گذشته سال هشت روند گرفته، صورت هایارزيابي از پس

 دريايي صنايع توسعه آينده گذاریهدف شده انتخاب گزينه اساسبر است. شده انتخاب آتي ريزیبرنامه

 يک معادل که بود خواهد کشتي تعمیر و ساخت بازار از دالر میلیارد 2/3 حدود کسب 1404 سال تا

 بود. خواهد جهاني بازار از درصد

ريزی و است. با برنامهمیلیون دالر بوده  760معادل  1392سال  مجموع فعالیت صنايع دريايي کشور در

 میلیارد دالر رساند. 8/4به حدود  1404توان حجم فعالیت اين صنايع را در افق های مناسب مياجرای برنامه

های مختلف برنامه راهبردی سهم صنعت دريايي بخش در موجود هایبر اين اساس با توجه به ظرفیت

 درصد برسد. 7/0لید ناخالص داخلي کشور به درصد تو 1/0از  1404 تا 1395 هایکشور بايد طي سال

 

 كشور دريايي بازار بينيپيش .13نمودار 

 .همان مأخذ:

 

 مسلماً است. شده لحاظ دريايي هایسازه و هاشناور ساخت يعني اصلي هایبازار فوق موارد در البته

 طي و بوده توجه قابل بسیار نیز دريايي خدمات و نظامي امور دريايي، گردشگری با مرتبط هایبازار

 .کنند ايجاد را ایگسترده فناورانه هاینیاز توانندمي آتي هایسال

  

 بنديجمع

 قرار تأکید مورد دريامحور اقتصاد رويكرد توسعه ششم برنامه و مقاومتي اقتصاد کلي هایسیاست در

 کشور، جزاير و ساحلي هایاستان نقش تقويت سمت به بیشتر احكام اين گیریجهت و است گرفته

 هایحوزه به دادن اولويت و دريايي بازارهای توسعه مكران، سواحل بر تأکید با جنوبي سواحل توسعه
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 است. پیشرفته هایفناوری نفوذ ضريب افزايش رويكرد با صنعتي راهبردی

 و نفتي میادين از درصد 53 و گازی میادين از درصد 17) ايران نفتي میادين از درصد 26 از بیش

 اند.شده واقع دريا در ايران( مشترک گازی

 سهم درصد، 9 حدود خشكي سهم دهدمي نشان دريا و خشكي در دنیا هیدروکربوری منابع توزيع

 که است درصد 67 حدود عمیق هایآب در دريايي منابع سهم و درصد 24 حدود عمقکم دريايي منابع

 در سفانهأمت که دهدمي نشان را عمیق هایآب حوزه بر تأکید با فراساحل صنايع اهمیت موضوع اين

 است. شده پرداخته آن به کمتر ايران

 ژاپن و جنوبي کره چین، کشور سه اختیار در کشتي ساخت بازار درصد 90 حدود درمجموع

 جذابیت همچنان ولي است کاهش به رو کشتي ساخت سفارش آمار کلي طوربه چندهر باشد.مي

 است. توجه قابل صنعت اين اقتصادی

 صنايع ارزش دهدمي نشان 2020 سال تا دنیا سازیکشتي و فراساحل صنايع به نیاز رشد بینيپیش

 و 2020 سال در دالر میلیارد 57 حدود به 2010 سال در دالر میلیارد 2 از بادی هایتوربین فراساحل

 میلیارد 108 به 2010 سال در دالر میلیارد 81 از نیز نیاز مورد هایظرفیت و کشتي ساخت حوزه در

 کرد. خواهد پیدا افزايش 2020 سال در دالر

 و کندمي پیدا افزايش تن میلیارد 15 حدود به میالدی 2030 سال در دريايي نقلوحمل میزان

 که شودمي برآورد دالر تريلیون 3/1 حدود هدف اين به دستیابي برای نیاز مورد گذاریسرمايه میزان

  است. موجود هایکشتي نوسازی و جايگزيني به مربوط گذاریسرمايه حجم اين از بزرگي بخش

ي يتأمین غذا، اشتغال، ارزآوری و توسعه روستادر پروری آبزی با توجه به نقشسازمان جهاني )فائو( 

افزايش  2030درصد در سال  62به درصد فعلي  45کرده است سهم محصوالت غذايي دريايي از بیني پیش

تواند فعالیتي بسیار مؤثر در راستای افزايش پیدا خواهد کرد. توسعه فناوری پرورش ماهي در قفس مي

 احیای همچنین و تولید جهت مناسبي تواند گزينهتولید آبزيان و تأمین امنیت غذايي باشد. اين فناوری مي

خزر، خلیج  دريای مانند مستعدی آبي منابع داشتن به توجه با باشد. کشور ايران خاوياری ماهیان ذخاير

 را دارد.پروری آبزی نوين صنعت اين از استفاده فارس و دريای عمان امكان

های جمله پتانسیل وجود ذخاير عظیم سوخت فسیلي )نفت و گاز( در خلیج فارس و دريای خزر از

برتر دارنده ذخاير نفت و گاز ا در میان کشورهای است که اين کشور ر استحصال انرژی ايران در زمینه

برداری از صنايع نفت و محور قرار گرفتن صنايع فراساحل و تسريع در بهرهلذا صاحب نام قرار داده است. 

المللي های بینهای حمايتي ترانزيتي آبسازی، جدای از مزيتگاز، ضرورتي انكارناپذير است. صنايع کشتي

شماری های بيشود، زيرا فرصتدر کشور، موجب رونق بسیاری از صنايع داخلي نیز مي و وجود مرزهای آبي

های ها حضور در صنعت تعمیر و نگهداری کشتيدر بخش دريا وجود دارد که ازجمله اين فرصت

چالش  .های حفاری استونقل بار و مسافر، توسعه بنادر، بانكرينگ و ساخت دکلپیما، صنعت حملاقیانوس
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نقل دريايي در کشورهای مختلف با وخدمات مستقیم و پشتیباني زنجیره تأمین صنعت حمل در امري اصل

نقل دريايي در وصنعت حمل فعاالنها و سسات، بنگاهؤپذير ساختن مچگونگي رقابت ،هر سطحي از توسعه

 ی است.پذيررقابتحفظ شرايط مقیاس جهاني و تضمین 

 .دارد اختصاص وناني و ایاسپان فرانسه، یکشورها به ييايدر گردشگر جذب سهم نيشتریب اروپا در

 لیدلبه زین یمرکز یكايآمر یکشورها و خود حلسوا در ييايدر ستيز تنوع داشتن لیدل به ایاسترال

 حوزه در شتازیپ یکشورها جزو یمسافربر یهايکشت نيترلوکس از استفاده و مساعد یوهواآب داشتن

 باشند.يم ييايدر سميتور

 1384) گذشته سال هشت روند براساس 1404 سال تا دريايي صنايع توسعه آينده گذاریهدف

 درصد يک معادل يعني کشتي تعمیر و ساخت بازار از دالر میلیارد 2/3 حدود درآمد کسب (،1392 الي

 سال 10 طي ايران شودمي بینيپیش فراساحل صنايع احتساب به توجه با و بود خواهد جهاني بازار از

 امر اين که دارد نیاز فراساحل صنايع و شناور انواع دالر میلیارد 7/3 حدود میانگین طوربه ساالنه آينده،

 .است نیازمند توسط دولت، بخش خصوصي و نظام بانكي مالي تأمینبه 

 با است. بوده دالر میلیون 760 معادل 1392 سال در کشور دريايي صنايع فعالیت ارزش مجموع

 8/4 حدود به را 1404 افق در صنايع اين فعالیت حجم توانمي مناسب هایبرنامه اجرای و ريزیبرنامه

 بینيپیش راهبردی مختلف هایبخش در موجود هایظرفیت به توجه با که داد افزايش دالر میلیارد

 7/0 به 1395 سال در کشور داخلي ناخالص تولید درصد 1/0 از کشور دريايي صنعت سهم شودمي

 يافت. خواهد افزايش 1404 سال در درصد

 مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست در مندرج سياستي اهداف به دستيابي الزمه بنابراين

 اولويت تعيين ازجمله دريا حوزه نهادي هايزيرساخت تكميل و اصالح توسعه، ششم برنامه و

 در هاظرفيت توسعه و گذاريسرمايههاي سنواتي، براي صنايع دريايي در قالب بودجه

 در كه است و... دريايي صنايع حوزه در بنياندانش هايشركت تقويت مزيت، داراي هايبخش

 است. آمده تفصيلبه پيشنهادي راهكارهاي بخش
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 اجرايي راهكارهاي

 و مقاومتي اقتصاد کلي هایسیاست منظور اجرايي شدنبه دريايي صنايع توسعه حوزه در پیشنهادهايي

 توسعه: ششم برنامه

 

 بند
هاي كلي برنامه ششم سياست

 توسعه
 راهكارهاي اجرايي

بند 

«21» 

 کشور جنوب دريايي اقتصاد توسعه

 تأکید با خرمشهر ـ چابهار محور در

 مكران سواحل بر

 تحقیقاتي شناورهای زمینه در موجود هایتوانمندی به دهيجهت و سازیشبكه .1

 مكران سواحل توسعه هایگذاریسرمايه برای کارا و بهینه استفاده منظوربه و کشور

 عمان. دريای کامل محیطي اطالعات دقیق پايش اب

 به رسانيسوخت و خدمات جهت در بانكرينگ صنعت روی گذاریسرمايه .2

 از کشتي فروند هزار 40 )ساالنه هرمز تنگه و فارس خلیج از تردد حال در هایکشتي

 کنند(.مي عبور هرمز تنگه

 )مانند طبیعي هایجاذبه بكر، سواحل به توجه با مكران سواحل گردشگری رونق .3

 هایورزش همچنین و غواصي و شنا ...(، و هاخور افشان،گِل و مینیاتوری هایکوه

 دريايي.

 مكران. سواحل نواحي در خصوصبه کشور تجاری بنادر ظرفیت افزايش و توسعه .4

بند 

«23» 

 ايجاد و دريايي بازارهای توسعه

 هایزمینه در اقتصادی مهم مناطق

 مزيت دارای

 اجرای منظوربه سنواتي هایبودجه قالب در دريايي صنايع برای اولويت تعیین .1

 شده. ريزیبرنامه قبل از هایپروژه و هاطرح

 کشور نیازهای تأمین در خدماتي و تولیدیتوان از استفاده حداکثر قانون» اجرای .2

 در «مستقیم هایمالیات قانون (104) ماده اصالح و صادرات امر در آنها تقويت و

 .دريايي صنايع

 هاینرم با مطابق مالي تسهیالت ارائه منظوربه قانوني هایزيرساخت ايجاد .3

 ازجمله رقابتي و دارمزيت هایحوزه در دريايي هایفعالیت توسعه جهت يالمللبین

 .فراساحل هایسازه و گردشگری و خدماتي تجاری، ناوگان توسعه

 پرورش قفس، در ماهي پرورش فناوری اصلي: اولويت )سه پروریآبزی به ويژه توجه .4

 .میگو( پرورش و خاوياری ماهیان

 تواندمي )ايران دريايي و ساحلي طويل مرزهای هب توجه با دريايي کشاورزی توسعه .5

 دارو ،دام انساني، مصرف جنبه که باشد جلبک اتصادر و تولید کشورهایمهمترين  از

 .(دارد و...

 است اقیانوسي بلند امواج دارای که عمان دريای در ويژهبه نو هایانرژی استحصال .6

 سازد.مي فراهم را جديد انرژی تولید فرصت که

بند 

«28» 

های راهبردی اولويت دادن به حوزه

صنعتي )از قبیل صنايع نفت، گاز، 

ونقل، مواد پتروشیمي، حمل

، ساختمان، فناوری اطالعات پیشرفته

و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و 

کشاورزی( و افزايش ضريب نفوذ 

 های پیشرفته در آنهافناوری

 .گاز و نفت استخراج زمینه در عمیق هایآب حوزه به ويژه نگاه .1

 دريايي صنايع تجهیزات تأمین منظوربه دريايي بنیاندانش هایشرکت از حمايت .2

 .کشور

 استفاده منظوربه ساحلي هایاستان در دريا حوزه در فناوری و علم ويژه مراکز ايجاد .3

 .کشور در موجود هایپتانسیل از حداکثری
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 15810 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

نقش و جايگاه صنايع دريايي در اقتصاد ايران )با نگاهي به احكام قانون برنامه عنوان گزارش: 

 اجرايي دستیابي به اهداف صنايع دريايي(ششم توسعه و راهكارهای 
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